
Niniejszy regulamin zostaje udostępniony na stronie parkkultury.starachowice.eu w 
związku z rozpoczęciem sezonu wydarzeń plenerowych w Amfiteatrze w Parku 

Miejskim w Starachowicach.

1. Administratorem obiektu „Amfiteatr” mieszczącego w Parku Miejskim w Starachowicach 

jest Park Kultury w Starachowicach z siedzibą przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach 

(dalej: Administrator).

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Osoby obecne na terenie obiektu zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do stosowania się do poleceń porządkowych 

Administratora lub Organizatora oraz służb porządkowych.

4. Administrator obiektu jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprez, a w szczególności 

zachowania się osób uczestniczących w imprezie przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Administrator lub Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie 

oraz porządek podczas jej trwania poprzez m.in.:

a) obecność przedstawiciela Administratora obiektu lub Organizatora wydarzenia,

b) możliwość interwencji Policji i Straży Miejskiej (jeśli zajdą ku temu przesłanki),

c) udostępnienie zaplecza higieniczno - sanitarnego (toalety).

6. Prawa wstępu na teren obiektu podczas trwania imprezy nie mają:

a) osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty,

c) osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

d) osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia bez opieki dorosłych opiekunów,
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e) osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu lub zaproszeń na imprezę w przypadku, gdy 

przewiduje je program imprezy albo odpowiedniego identyfikatora lub innej przepustki 

określonych przez Organizatora.

7. Każda osoba stwarzająca zagrożenie lub zakłócająca imprezę może zostać usunięta z terenu 

obiektu przez służby porządkowe i przekazana niezwłocznie Policji.

8. Na terenie obiektu zakazuje się:

a) zachowań, w tym okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i 

bezpieczeństwa lub naruszających godność osobistą innych uczestników,

b) rzucania wszelkimi przedmiotami,

c) wywoływania incydentów przy użyciu siły fizycznej,

d) pisania na budowlach, urządzeniach znajdujących się na terenie imprezy i w miejscach do 

niego przylegających, ich malowania i oklejania,

e) wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub naruszających dobre 

obyczaje piosenek i obrażania innych osób,

f) prowadzenia działalności handlowej lub gastronomicznej bez uzgodnienia z Organizatorem,

g) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 

Organizatora,

h) tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg 

dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych 

w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,

i) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, koszy na śmieci oraz 

wszelkich urządzeń, obiektów i mienia znajdującego się na terenie obiektu,

j) zaśmiecania terenu. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z toalet znajdujących się na 

terenie obiektu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie obiektu 

powinny:

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń i komunikatów Służb Porządkowych,

d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym oraz prowadzenia akcji ratunkowych.

10. Prawo przebywania na obszarach zamkniętych dla uczestników imprezy mają jedynie 

osoby upoważnione przez Organizatora.

11. Administrator lub Organizator ma prawo odwołać wydarzenie, nie ponosi on także 

odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
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