
1. REGULAMIN IMPREZY 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ PLENEROWEJ PT: 

”Festiwal Kolorów” odbywającej się w dniu 11 września 2021r. w godz. 15:00-21:00 na 

terenie błoń hali widowiskowo-sportowej TAURON Arena Kraków przy ul. Stanisława 

Lema 7, 31-571 Kraków. 

 

Rozdział I 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Stowarzyszenie ”Festiwal 

Kolorów”, ul. Madalińskiego 4a/8, 02-513 Warszawa zwanego dalej „Organizatorem”. 

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, plenerowa zwana dalej „Imprezą” odbędzie się 

w dniu 11 września 2021r. w godz. 15:00-21:00 na terenie błoń hali widowiskowo-

sportowej TAURON Arena Kraków przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. 

4. Przez terminy używane w dalszej treści rozumie się: 

• Impreza masowa - należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-

rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej. 

• Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa - należy przez to rozumieć imprezę o 

charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:  

• na stadionie, lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie 

umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba 

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 

wynosi nie mniej niż 1000. 

• Czas trwania imprezy masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili 

udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili 

opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu. 

• Organizator - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę 

masową. 

• Regulamin obiektu (terenu) - należy przez to rozumieć przepisy wydane przez 

właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem, 

zawierające zasady wstępu na teren lub obiektu, w tym osób małoletnich, zasady 

zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z 

obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające 

miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. 



• Kierownik do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną 

przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom imprezy masowej. 

• Służba informacyjna - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do 

spraw bezpieczeństwa, w tym spikera, które ukończyły kurs specjalistyczny.  

• Służba porządkowa - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do 

spraw bezpieczeństwa, będące pracownikami kwalifikowanymi, które ukończyły 

kurs specjalistyczny.  

• Zabezpieczenie imprezy masowej - należy przez to rozumieć ogół 

skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową. 

• Ochrona mienia - działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom 

przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych 

zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren 

chroniony, 

• Ochrona - ochrona osób i ochrona mienia, 

• Mienie - mienie w rozumieniu art. 44 Kodeksu Cywilnego, 

• Pracownik ochrony - osoba wykonująca czynności w ramach Umowy zawartej 

pomiędzy Organizatorem  a Koncesjonowaną Agencją Ochrony Osób i Mienia  

• Ustawa - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145, 

z 2005r. poz.1221 z późn. zm.). Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 

20 marca 2009r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009r. z późn. zm.). 

• Bilet – odpłatny, nieimienny znak legitymacyjny uprawniający do wejścia na teren i 

uczestnictwa w Imprezie masowej, w tym wypadku: saszetka kolorowego proszku 

marki „Kolory Holi” (nr GTIN 5907483488002, kolor dowolny). 

 

Rozdział II 

1. W celu ograniczenia ilości uczestników Imprezy do osób biorących w niej aktywny udział, 

wstęp na teren Imprezy przysługuje każdorazowo wyłącznie osobie posiadającej saszetkę 

kolorowego proszku marki „Kolory Holi” (nr GTIN 5907483488002, kolor dowolny). 

2. Uczestnicy wpuszczany są na teren Imprezy od godz. 15:00 na następujących zasadach: 

a) 250 osób niezaszczepionych przeciw COVID-19, 

b) 1750 osób zaszczepionych przeciw COVID-19, 

przy czym za osoby zaszczepione uznaje się takie, które dobrowolnie okażą służbom 

porządkowym Unijny Certyfikat COVID (nazywany również paszportem covid) lub 

zaświadczenie o szczepieniu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub złożą 

oświadczenie o byciu zaszczepionym. Za osoby niezaszczepione uznaje się takie osoby, które 

złożą oświadczenie o byciu niezaszczepionym lub odmówią udzielenia informacji o 

szczepieniu. 

3. Przy wejściu i wyjściu na teren wydarzenia uczestnicy mają obowiązek ustawić się w kolejce 

z zachowaniem dystansu 1,5 metra. 



4. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy oraz zakrywania 

ust i nosa na Terenie Imprezy. 

5. Uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi uczestnikami 

wynoszącego co najmniej 1,5 metra z wyłączeniem osób: 

a) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

b) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan 

zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

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

pracowników ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.  

Służby porządkowe i informacyjne organizatora – pracownicy ochrony mają prawo do: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 

odurzające lub substancje psychotropowe. 

7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 

odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w Rozdziale 

II ust. 6 b) regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w 

Rozdziale II ust.  6 a) i b) regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara 

zakazu wstępu na imprezy masowe.  

8. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 

publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy. 

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

ludzkiego, także chronionego mienia, będą ujmowane w celu oddania Policji. 

10. Na terenie imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 

alkoholowych.  

11. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób. Zakazane jest niszczenie wszelkiego sprzętu  i urządzeń 

znajdującego się na Terenie Imprezy 

12. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na 

ich odpowiedzialność. 

13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

- materiałów wybuchowych, 

- wyrobów pirotechnicznych, 

- materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

- napojów alkoholowych 

- środków odurzających lub substancji psychotropowych, 



14. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt  bez odpowiedniego zabezpieczenia 

(kaganiec i smycz lub przenośna klatka) na teren Imprezy oraz prowadzenia bez zgody 

Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. 

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na terenie imprezy. Ponadto 

Organizator nie odpowiada za ewentualne przypadki kradzieży na terenie i podczas trwania 

Imprezy. 

 

Rozdział III 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek 

podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i 

legitymujące się identyfikatorem; 

b) udostępnienie pomocy medycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz     

zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

2. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu spowodowanych niestosowaniem się 

do niniejszego regulaminu, niewykonywaniem poleceń Służb porządkowych lub 

przedstawicieli Organizatora, przebywaniem w miejscu nieprzeznaczonym dla uczestników 

imprezy, wszelkiego rodzaju nierównościami terenu na którym odbywa się impreza. 

3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do 

utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek 

osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 

5. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w 

związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, 

zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego 

w przekazach medialnych na całym świecie. 

6. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania 

radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać 

się wyłącznie za pisemną zgodą organizatora imprezy. 

7. Organizator nie zezwala na wykorzystywanie zdjęć, filmów oraz innych materiałów 

stanowiących rezultat utrwalania przebiegu Imprezy przez inne osoby w celach 

komercyjnych, bez stosownego pozwolenia Stowarzyszenia Festiwal Kolorów. 

8.Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie 

podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek 

pożaru; 



b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia 

ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu 

gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 

powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., ponadto prawo do 

ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej 

konsultacji i rekompensaty. 

 

Rozdział IV 

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym  

miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie; 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, 

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania 

takich poleceń –wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia 

ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w 

art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, 

poz. 740, z późn.zm.) 

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz 

Przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział V 

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na 

Teren Imprezy. 

2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:  

Stowarzyszenie „Festiwal Kolorów” w Warszawie, ul. Madalińskiego 4a/8, 02-513 

Warszawa. 

Telefony: 

- CPR …………………………………………………………………………………………………….112 

- Policja   ..................................................................................................... 997 

- Pogotowie Ratunkowe   ........................................................................... 999 

- Straż Pożarna   .................................................................................. 998 

- Organizator: I Koordynator Festiwalu: Ilona Glanowska ........................ 600 077 773 

- Organizator: Prezes Stowarzyszenia-Ewelina Safiejko  ........................... 664 438 839 



- Agencja Ochrony ........................................................... ……………………….505 114 036 

- Pogotowie Energetyczne ......................................................................... 991 

- Pogotowie Gazowe -  ............................................................................... 992 

 

Organizator: Stowarzyszenie „Festiwal Kolorów” w Warszawie.  

PRZEPISY KARNE 

Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, 

regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub 

służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu 

nieprzeznaczonym dla publiczności. 

Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w 

miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze 

ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

Art. 57. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze 

ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 

maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub 

materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły 

własności sprawcy. 

Art. 60. 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w 

obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób 

zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy 

masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej. 

4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży 

lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego 

osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.                                          

 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 

2009r.z póź. zm.). 

 

4. REGULAMIN OBIEKTU – TERENU IMPREZY MASOWEJ 

§1 



Impreza odbywa się w dniu określonym w programie artystycznym. 

Publiczność ma wstęp na teren imprezy w godzinach jej trwania i przebywać może do jej 

zakończenia, a następnie powinna bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy. 

§2 

Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania 

się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie - legitymowania (lub nie 

posiadają dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości), przeglądania odzieży i/lub 

bagażu. 

§3 

Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na imprezę każdej osoby bez podania 

przyczyn, a w szczególności osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających albo substancji psychotropowych, mającymi zakryte twarze w 

sposób uniemożliwiający ich identyfikację, a także osób stwarzających potencjalne zagrożenie 

dla porządku publicznego - decyzję nie wpuszczenia lub usunięcia osoby podejmuje kierownik 

do spraw bezpieczeństwa. 

§4 

Osoby będące na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie a w szczególności przestrzegać treści 

regulaminu. 

§5 

Obowiązuje zakaz dokonywania rejestracji audiowizualnej podczas koncertów. 

Osoby, które nie podporządkują sic powyższemu zakazowi zostaną usunięte z terenu imprezy. 

§6 

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z 

udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego 

rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie 

lub pokazywanie głosu i wizerunku, w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym 

imprezę. 

§7 

Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie jest 

zabronione. 

§8 

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy 

powinny: 

1) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe 

2) unikać paniki 

3) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów 

4) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami 

5) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

§9 

Na terenie imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych 



Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na Teren Imprezy.        

Organizator: Stowarzyszenie „Festiwal Kolorów” w Warszawie.  

 


