
Regulamin Imprezy  

“Wielkie Grillowanie 2022” 

I. Informacja ogólna  

1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy i za bezpieczeństwo 

uczestników.  

2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i 

utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne 

jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.  

3. Mapki sytuacyjne obiektu, uwzględniające lokalizację ważnych dla przebiegu 

imprezy środków bezpieczeństwa oraz opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne 

informacje stanowią załącznik do planu zabezpieczenia Imprezy masowej.  

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz 

użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w 

niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. 

wykroczeń.  

5. Wstęp na imprezę za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji 

pracownika naukowego oraz biletu wstępu.  

6. Impreza przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. Osoba niepełnoletnia 

może wejść na teren Imprezy tylko z opiekunem prawnym po wcześniejszym 

podpisaniu oświadczenia. 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy.   

1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:  

a/ Scena 

b/ Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy 

c/ Rusztowanie reklamowe 

2. Strefy podziału Imprezy: 

a/ Strefa Imprezy Masowej  

b/ Strefa Gastro 

c/ Strefa Animacji 

d/ Strefa Grilli 

e/ Strefa Organizatora  

3. Organizator zobowiązany jest do zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników 

imprezy oraz porządku publicznego w miejscu imprezy i na terenach do niego 

przyległych, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren 

imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:  

a/ broni 

b/ alkoholu 



c/ niebezpiecznych przedmiotów i narzędzie 

d/ materiałów wybuchowych i pirotechnicznych 

e/ środków odurzających i substancji psychotropowych 

f/ środków trujących i promieniotwórczych  

g/ płynów łatwopalnych 

h/ butelek z wodą przekraczających 500 ml pojemności i jakichkolwiek butelek z 

napojami niefabrycznie zamkniętymi 

dodatkowo wprowadza się zakaz: 

i/ wprowadzania zwierząt na teren Imprezy 

j/ niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury. 

4. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:  

a/ pracownicy obsługi, służbowy porządkowych i organizatorzy musza znać 

rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady 

postępowania na wypadek pożaru 

b/ służby organizatora muszą być przeszkolone w zakresie:  

- zasad prowadzenia ewakuacji, 

-sposobu alarmowania straży pożarnej,  

-zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, 

-udzielania pierwszej pomocy medycznej.  

5. Organizator ponosi odpowiedzialnosć materialną za wynajęty teren imprezu i 

znajdujące się w nim wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia 

wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z obiektu.  

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania 

imprezy również wywieszony jest przed bramami wejściowymi na Imprezę.  

III. Zasady wnoszenia i użytkowania lekkich grilli węglowych 

1. Na teren imprezy można wnosić tylko grille węglowe o wymiarach nie 

przekraczających 1 m x 1 m x 0,6 m. Sprzęt wnoszony na teren musi być sprawny 

technicznie. Zaleca się wykorzystanie grilli jednorazowych.  

2. Nie dopuszcza się wnoszenia na teren imprezy przyrządów grillowych - szpikulców, 

widelców, noży, które mogą stwarzać zagrożenie. Dopuszcza się wnoszenie na teren 

opakowań jednorazowych.  

3. na terenie imprezy wnosić można tylko fabrycznie zamknięte opakowania z węglem 

drzewnym. Nie dopuszcz się wnoszenia rozpałek. Rozpałke zapewnia organizator, 

Będzie dostępna na terenie Imprezy w punkcie obsługujących strefę grilli.  

4. Sprzęt wnoszony na teren musi przejść kontrolę służb porządkowych i może zostać 

dopuszczony do użytku i wniesienia na teren imprezy. 

5. Korzystanie z urządzeń grillowanych może odbywać się tylko na terenie do tego 

wyznaczonym.  

6. Po zakończeniu grillowania pozostałości należy wyrzucić do odpowiednich 

pojemników:  



a/ żar do pojemnika żaroodpornego stalowego 

b/ popiół do pojemnika żaroodpornego stalowego 

c/ odpady biodegradowalne i inne pozostałości do pojemnika na odpady zmieszane. 

7. Za regularną kontrolę i wywóz odpadów odpowiedzialne są odpowiednie służby 

wskazane przez organizatora imprezy. 

  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisu wynikające z 

Ustawy z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. I. 2018 

poz. 620 z dnia 06 ,marca 2018 r.) oraz Rozp. MSW i A z dn. 07 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów ( Dz. U. nr 209 poz.. 719). 

 


