
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
PIKNIKU POD NAZWĄ „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ” 

z okazji Święta Wojska Polskiego obowiązujący w dniu 15.08.2021 r. 
na PGE Narodowym w Warszawie

Zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora oraz w formie plansz 
na dojściach i przed bramami wejściowymi.

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) oraz Regulaminu obiektu PGE Narodowy w Warszawie.

Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie:

1. Organizatorem imprezy masowej jest MINISTER OBRONY NARODOWEJ, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, 
NIP: 525-20-95-497, REGON: 014872806 reprezentowany przez Dowództwo Garnizonu Warszawa, Pl. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, NIP: 5252297806, REGON: 016990993

2. Impreza odbywa się w dniu 15.08.2021 roku na PGE Narodowym przy ulicy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie.
3. Impreza rozpoczyna się o godzinie 13.00 i kończy o godzinie 18.00.
4. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki 

Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki 
Uczestników w związku z udziałem w Imprezie. 

5. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”. 
6. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie 

również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej 
trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy, 
w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej. 

7. Wstęp na teren imprezy masowej jest możliwy jednocześnie dla maksymalnie 1,5 tysiąca osób.
8. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny (niebiletowany) z uwzględnieniem warunków i zasad określonych 

w Regulaminie poniżej. 
9. Wstęp na teren imprezy masowej wiąże się z koniecznością przekazania informacji służbom porządkowym 

nt. zaszczepienia przeciwko wirusowi Covid-19.

Zasady wstępu na teren imprezy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą 

uwidocznione i umieszczone w widocznym miejscu na terenie obiektu w formie papierowej laminowanej, do:
a) odmówienia wstępu na teren imprezy w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. 
b) odmówienia wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy aparatu fotograficznego, kamery 

lub innego sprzętu, nagrywającego audio-video, który mógłby utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy 
zgodnie ze scenariuszem; 

c) odmówienia wniesienia na teren imprezy instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów 
lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać 
lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;

d) odmówienia wniesienia na teren imprezy jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, 
metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub 
samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub 
odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu 
się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu

e) odmówienia wniesienia na teren imprezy flagi, transparentu lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób 
związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) 
lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie 
innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym 
Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, 
tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób);

f) przed wejściem na imprezę będzie znajdował się depozyt w celu bezpłatnego przechowania rzeczy, których 
nie można wnieść na teren imprezy masowej.

g) odmówienia wprowadzenia zwierząt.
h) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby uczestnik opuścił teren imprezy 

i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, 
w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie 
z niniejszym Regulaminem. 

i) dokonania zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych 
i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora. 

j) odwołania lub zrezygnowania z koncertu/imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
k) odmówienia wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty 

o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
l) uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących 

spowodować uszkodzenie słuchu. 
m) wnoszenia wskaźników laserowych, pojemników szklanych, metalowych, plastikowych i kartonowych 

oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone. 
n) Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
o) odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie obiektu, które nie są przeznaczone dla publiczności, 

w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych i innych 
związanych z organizacją imprezy, takich jak: scena, zaplecze sceny, stanowisko realizacji dźwięku, 
zaplecze produkcyjne imprezy, garderoby artystów, itp.

12. Ze względu na stan epidemii w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2: 
a) zabrania się udziału w Imprezie osobie chorej na Covid-19, przebywającej w izolacji lub na kwarantannie 

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; 

b) Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się z ryzykiem zachorowania 
na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu; 

c) Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa w czasie trwania imprezy masowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że na dzień trwania imprezy masowej obostrzenia 
w tym zakresie ulegną zmianie;

d) Organizator zawiesza funkcjonowanie depozytów, co oznacza, że uczestnik Imprezy nie będzie mógł 
zdeponować przedmiotu zagrażającemu, według Organizatora, bezpieczeństwu imprezy masowej, chyba, 
że powszechnie obowiązujące przepisy lub wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujące 
na dzień 15.08.2021 r. będą stanowiły inaczej; 

e) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się rewizji osobistej i innym wymogom wynikającym z Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych nałożonych 
na uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz normy sanitarne; 

f) Osoby nieposiadające maseczki nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu, chyba, że są zwolnione z obowiązku 
zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych;  

g) Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej 
dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu przez Organizatora, zgodnie ze wskazaną 
w tych miejscach instrukcją; 

h) Każda osoba korzystająca z toalet znajdujących się na terenie Obiektu zobowiązana jest do poruszania się 
wyznaczonymi, odrębnymi wejściami i wyjściami oraz stosowania się do ograniczeń maksymalnej liczby 
osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Służby porządkowe i informacyjne będą mogły 
zarządzać kolejkami do toalet na Obiekcie;

i) Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że zobowiązani są do przekazania informacji służbom 
porządkowym i udowodnienia przy wejściu na teren imprezy przejścia szczepienia przeciwko wirusowi 
COVID-19.

13. Organizator odmówi wstępu na teren imprezy lub wyprosi z terenu imprezy osobę:
a) u której stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek 

inne przedmioty (puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą stanowić zagrożenie dla innych 
uczestników imprezy oraz w innych uzasadnionych przypadkach,

b) co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową 
lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, na podstawie 
art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o postępowaniu w sprawach nieletnich,

c) odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych 
z dnia 20 marca 2009 r.

d) będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
14. Organizator usunie z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócać będą 

porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem i zastosuje odpowiednie kroki, 
aby zarządzenie zostało wykonane.

15. Zgodnie z rozdziałem VI dokumentu „Zasady funkcjonowania i Regulamin PGE Narodowego”, w czasie udostępnienia 
obiektu Organizatorowi imprezy masowej:
a) nie mają zastosowania zapisy pkt. 12, 13 i 14 (str. 14) oraz ustalenie dotyczące zarządzenia ewakuacji (str. 7),
b) według ustaleń Organizatora imprezy masowej realizuje się zapis pkt. 5.1 (str.9),
c) zapis pkt.8 (str.11) realizowany jest według ustaleń Organizatora imprezy i Operatora stadionu,
d) w pozostałych kwestiach zapisy Regulaminu imprezy są nadrzędne wobec zapisów Regulaminu obiektu.

Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych

16. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku 

stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy;
b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości; 
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 

lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 10 lub 11 Regulaminu; 
d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym 

się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia 
Imprezy. 

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

f) do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony 
oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub 
odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania 
poleceń, o których mowa w pkt. 12 podpunkt lit. d powyżej, na zasadach określonych w art. 38 ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

g) czynności, o których mowa powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie 
godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 

Sankcje karne

17. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub 
regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

18. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega 
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

19. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania 
imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. 

20. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

21. 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. 

22. 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.

23. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej 
lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Postanowienia końcowe

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy 
przez Organizatora.

Warszawa, dnia 14.07.2021 r.

Spis Załączników:
Załącznik nr 1 – wykaz wizualny przedmiotów zabronionych na imprezie masowej.

Organizator wydarzenia: „Pikniku Wojskowego z okazji Święta Wojska Polskiego pn „Zostań Żołnierzem RP” w dniu 15 sierpnia 2021 zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego informuje, że w nawiązaniu do oświadczenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2021 r. będzie 
zbierać ustne deklaracje o statusie szczepienia od uczestników wydarzenia i na tej podstawie ustanawiać wskazany w rozporządzeniu limit osób upoważnionych do wejścia na teren imprezy masowej. 


