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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  

"20 WIELKA PARADA SMOKÓW – SMOKI 75 LECIA 

TEATRU GROTESKA" 

11 września   2021, godz.  20.00 do 23.30 

 

Bulwary: Czerwieński i Poleski, zakole Wisły pomiędzy mostem Dębnickim a Wawelem 

 
1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.              

Bulwar Poleski od mostu Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego oraz koryto Wisły jest terenem 

niedostępnym dla publiczności.  

2. Teren imprezy masowej jest wygrodzony bramkami (barierkami). Wejście na teren imprezy odbywa 

się wyłącznie przez bramki. 

3. Uczestnikom imprezy udostępnia się co 2-gie miejsce na widowni, z tym, że nie więcej niż 75% 

liczby miejsc, a w przypadkach, gdzie miejsca nie zostały wyznaczone  – przy zachowaniu 

odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób 

niezaszczepionych przeciwko COVID-19. 

4. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, obowiązek zachowania     

dystansu  od innego uczestnika imprezy masowej nie dotyczy  rodzin i osób pozostających we 

wspólnym pożyciu. 

5. Celem umożliwienia udziału w imprezie Organizator prosi o dobrowolne okazanie zaświadczenia   

o wykonaniu (pełnego) szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została 

dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upływie co najmniej 14 dni od wykonania tego 

szczepienia. 

6. Jednocześnie informujemy, że: 

 Okazanie potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-19 jest dobrowolne.   

 Warunkiem uczestnictwa jest dobrowolne okazanie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko 

COVID-19. Nieokazanie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19 może skutkować 

odmową wejścia.  

 Osoba, która nie okaże zaświadczenia o pełnym szczepieniu będzie uważana za niezaszczepioną 

i będzie mogła wejść na teren imprezy masowej pod warunkiem, iż zmieści się w limicie 250 

osób. 

7. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 

 zabrania się udziału w imprezie masowej osobie chorej na COVID -19 lub wykazującej 

symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, 

ból gardła  i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu; 

 uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie masowej 

wiąże  się z ryzykiem zachorowania na COVID -19 i zwalnia Organizatora z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu. 



 

8. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników   

ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

9. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania podczas jej trwania broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych, materiałów żrących 

i innych niebezpiecznych substancji chemicznych, narkotyków, alkoholu i innych środków 

odurzających.  

10. Służby porządkowe i pracownicy ochrony posiadający odpowiedni identyfikator mają prawo: 

 legitymowania - w celu określenia tożsamości 

 przeglądania zawartości bagażu, odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te mogą wnosić 

  lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 9 niniejszego regulaminu. 

11. Organizator nie przewiduje  depozytu, co oznacza, że uczestnik imprezy masowej nie będzie mógł 

zdeponować przedmiotu zagrażającemu, według Organizatora, bezpieczeństwu imprezy masowej. 

12. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby zachowujące się agresywnie, będące pod wpływem         

alkoholu, posiadające przedmioty, o których mowa w pkt 9 niniejszego regulaminu. 

13. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub  

zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy. 

14. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia innych  

Uczestników a także chronionego mienia będą zatrzymywane w celu przekazania policji. 

15. Identyfikator służb porządkowych Organizatora zawiera: 

 numer ewidencyjny 

 datę ważności 

 nazwę wystawcy 

 pieczęć wystawcy 

 podpis osoby wystawiającej identyfikator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna:  

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. 2019 poz. 2171. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Wytyczne Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.   

  


