
REGULAMIN IMPREZY na GÓRCE KORTOWSKIEJ 

59 Juwenaliów Olsztyńskich KORTOWIADA 2018 

w dniach 18 i 19 maja 2018 roku 

 

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach zobowiązane są do zachowania się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin imprezy na Górce Kortowskiej, (zwany dalej: "Regulaminem") został 

wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2015 poz. 2139. (zwanej dalej "Ustawą") oraz na 

podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin wydany został przez organizatora 59 edycji Juwenaliów Olsztyńskich „Kortowiady”, 

która odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2018 roku, tj. przez Radę Uczelnianą Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

3. Regulamin adresowany jest do osób obecnych na imprezie. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa są one bezwzględnie zobowiązane stosować się do poleceń służb 

porządkowych i informacyjnych, do których można także zgłaszać wszystkie problemy 

dotyczące imprezy. 

4. Osoby niedostosowujące się do postanowień regulaminu mogą zostać ujęte i niezwłocznie 

przekazane służbom Policji.  

 

II Wstęp na teren imprezy 

5. Organizator od godziny 17:30 udostępnia 15 000 miejsc dla publiczności. 

6. Wstęp na imprezę organizowaną na terenie obiektu jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich 

osób powyżej 16- ego roku życia, posiadających ważny dowód tożsamości z wyjątkiem osób 

będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. Osoby 

poniżej 16- ego roku życia mogą wejść na teren obiektu wyłącznie z opiekunem prawnym. 

7. Za osoby małoletnie poniżej 16- ego roku życia odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie 

prawni. Na polecenie służb porządkowych w przypadku uczestników poniżej 16 roku życia 

opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić pisemną deklarację o odpowiedzialności za 

osobę małoletnią według ustalonego wzoru. 

8. Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby, które: 

• zachowujące się agresywnie, zakłócające przebieg imprezy lub stwarzające zagrożenie 

dla innych osób, niszczące mienie itp. 

• wniosły lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty (narzędzia) oraz 

materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające 

lub substancje psychotropowe 

9. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: 

• osób wnoszących szklane naczynia, środki odurzające, substancje psychotropowe, 

broń, wyroby pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne 

przedmioty lub narzędzia, 



• osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 

psychotropowych, 

• osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się 

odpowiednim dokumentem lub sprawdzenia bagażu lub odzieży (w przypadku 

podejrzenia, ze próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty), 

• osoby poniżej 16- ego roku życia bez opiekuna prawnego, 

• osób, które nie posiadają dokumentu tożsamości, 

• osób, które nie stosują się do poleceń służb porządkowych lub informacyjnych.  

10. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących 

spowodować uszkodzenie słuchu i powinien się przed tym zabezpieczyć we własnym zakresie.  

 

III Zabrania się 

11.  Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:  

• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych 

(poza napojami alkoholowymi zakupionymi na terenie imprezy masowej), 

• środków odurzających lub substancji psychotropowych, profesjonalnego 

nagrywającego audio i video oraz aparatów z wymienną optyką, statywów (oraz tzw. 

Selfiesticków), dronów, 

• wózków dziecięcych, rozkładanych krzeseł, 

• napojów i jedzenia (z wyłączeniem osób, których stan zdrowia wymaga 

specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim), 

• zwierząt, 

• przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne oraz mogące stwarzać 

zagrożenie dla uczestników imprezy.  

12. W przypadku posiadania przez uczestnika imprezy przedmiotów wymienionych w punkcie 10 

służby porządkowe mają prawo przekazać taką osobę policji. 

13. Zabrania się na terenie imprezy prowadzenia działalności handlowej lub zarobkowej bez 

autoryzacji organizatora.  

 

IV Prawa, obowiązki i informacje porządkowe 

14. Służby porządkowe i informacyjne, które legitymują się identyfikatorem wydanym przez 

organizatora, umieszczonym w widocznym miejscu uprawnione są do: 

• weryfikowanie uprawnień do przebywania na imprezie, 

• legitymowania osób, 

• przeglądania zawartości bagażu w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 

przedmioty wymienione w punkcie 10, 

• wydawanie poleceń porządkowych w trosce o bezpieczeństwo uczestników, 

• ujęcia osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników 

imprezy oraz przekazanie policji, 

• usunięcia poprzez zastosowanie siły fizycznej i przymusu bezpośredniego wobec osób 

stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników imprezy. 

15. Przypadki zakłócenia porządku podczas imprez należy zgłaszać pod numer 089 523-49-81. 



16. Pomocy medycznej udzielać będą oznakowane punkty medyczne zlokalizowane na terenie 

obiektu imprezy oraz w centrum pomocy w DS 2 stosownie oznaczonym. 

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

powinny: 

• natychmiast powiadomić odpowiednie służby organizatora 

• unikać paniki 

• stosować się do poleceń i komunikatów odpowiednich służb organizatora 

• w sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjść ewakuacyjnych 

• nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym 

18. Osoby przebywające na terenie obiektu imprezy mogą zostać utrwalone na materiałach 

fotograficznych i filmowych. Materiał ten pozostaje do dyspozycji organizatora. 

19. W dniach trwania juwenaliów, tj. 18-19 maja 2018 roku na terenie obiektu imprezy obowiązuje 

zakaz poruszania pojazdów mechanicznych, a parkowania możliwe w wyłącznie wyznaczonych 

miejscach. Należy bezwzględnie podporządkować się służbom wyznaczającym miejsce 

postojów pojazdów. 

20. Biuro rzeczy znalezionych podczas trwania imprezy i po niej- siedziba Straży Kortowskiej, ul. 

Michała Oczapowskiego 6.  

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy.  

22. Regulamin dostępny na oficjalnej stronie imprezy: www.kortowiada.pl a także 

www.russ.uwm.edu.pl, dodatkowo zostanie umieszczony w widocznych miejscach na terenie 

miasteczka akademickiego Kortowo. 

23. Na teren obiektu zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.  

 

 

ORGANIZATOR  
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 


