
REGULAMIN IMPREZY MUZYCZNEJ 

„Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” 

organizowanej w dniu 01.08.2016 r. 

 

§ 1. 

1. Niniejszy „Regulamin imprezy muzycznej Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, 

zwany dalej „regulaminem”, określa zasady udziału w imprezie muzycznej „Warszawiacy 

śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, zwanej dalej „imprezą”, organizowanej na terenie  

Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 01.08.2016 roku. 

2. Organizatorem imprezy jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie  

(00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy  

pod nr 10/2004, zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Impreza, o której mowa w ust. 1, jest imprezą masową artystyczno-rozrywkową,  

której przewidywany czas trwania w dniu 01-08-2016 r. obejmuje okres od godziny  

19:30 do godziny 23:00 

4. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego 

regulaminu. 

5. Regulamin imprezy muzycznej „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”  

oraz regulamin terenu, na którym odbywa się impreza, udostępnia się uczestnikom imprezy 

poprzez stronę internetową www.1944.pl, w trzech punktach informacyjnych rozstawionych  

na czas imprezy oraz poprzez rozwieszenie na terenie imprezy. 

 

§ 2. 

1. Organizator zapewnia służbę porządkową i służbę informacyjną, działające na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy; członkowie służby porządkowej  

i służby informacyjnej posiadają oznakowanie w postaci identyfikatorów oraz jednolitego ubioru, 

tj. dwuczęściowego munduru koloru czarnego i kamizelek koloru pomarańczowego/zielonego  

z napisem „Służba porządkowa/informacyjna”. 

2. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy: 

1) zaplecze higieniczno-sanitarne w oznaczonych miejscach; 

2) pomoc medyczną w oznaczonym miejscu. 

 

§ 3. 

1. W imprezie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane, w tym dzieci przebywające  

pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, których udział w imprezie nie naruszy pozostałych 

postanowień Regulaminu imprezy. 

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 

regulaminu terenu imprezy masowej oraz przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych. 

3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest okazać na wezwanie służby porządkowej,  

służby informacyjnej, przedstawicieli organizatora oraz upoważnionych organów dokument 

potwierdzający jego tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania 

uczestnika. 

4. Uczestnik imprezy jest zobowiązany: 

1) zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i imienia; 

2) stosować się do poleceń i instrukcji organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych; 

3) wykonywać polecenia Policji, straży miejskiej i innych uprawnionych do tego organów; 

4) niezwłocznie informować organizatora imprezy lub służby porządkowe i informacyjne  

o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach podczas imprezy; 

5) wyrzucać śmieci do przeznaczonych do tego celu koszy; 

6) opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren imprezy po jej zakończeniu, a także w razie  

jej przerwania lub rozwiązania przez organizatora lub inne uprawnione do tego organy. 

http://www.1944.pl/


 

 

 

§ 4. 

Uczestnikom imprezy zabrania się: 

1) wnoszenia na imprezę masową i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

2) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia do tego nieprzeznaczone,  

w szczególności fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, 

drzewa, maszty oraz dachy; 

3) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów, w szczególności zaplecze sceny, 

pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe; 

4) dewastacji jakichkolwiek przedmiotów; 

5) rzucania jakimikolwiek przedmiotami; 

6) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, 

naruszających dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób i ich uczuć; 

7) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących; 

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

9) zaśmiecania terenu. 

 

§ 5. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren imprezy osób nietrzeźwych 

lub pozostających pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

zachowujących się agresywnie albo stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa 

osób i mienia. 

2. Organizator imprezy oraz osoby wyznaczone przez organizatora do nadzoru, w szczególności 

służby porządkowe, mogą zażądać opuszczenia imprezy przez osobę, która swoim 

zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, nietrzeźwą lub 

pozostająca pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującą 

się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo 

uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg imprezy. 

3. Organizator imprezy może przerwać lub rozwiązać imprezę w razie stwierdzenia bezpośredniego 

zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, jeżeli jej przebieg narusza 

obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, jeżeli jej uczestnicy nie podporządkują się 

poleceniom organizatora, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych, 

którym nie może zapobiec, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych. 

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki imprezę  

po jej zakończeniu, a także w razie jej przerwania lub rozwiązania przez przedstawiciela 

organizatora lub inne uprawnione do tego organy. 


