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REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNEGO 

 „Ciesz Fanów Festiwal” 

21 - 22 sierpnia 2020 r 

Na wyznaczonym terenie kąpieliska „Wędrowiec” w Cieszanowie 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na 

terenie wydarzenia kulturalnego odbywającego się w dniach 21 - 22 sierpnia 2020 r na 

wyznaczonym terenie kąpieliska „Wędrowiec” w Cieszanowie zwanego dalej „wydarzeniem”, 

organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 4, 

37-611 Cieszanów, NIP 793-13-92-342, zwanego dalej „Organizatorem”. 

2. Na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, przebywają, powołani przez Organizatora, 

kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej oraz pracownicy ochrony fizycznej Grzegorz Pocięgiel  

- Agencja Ochrony Hektor posiadającą aktualną i obowiązującą koncesję MSWiA nr L-0301/10, 

którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wydarzenia  

i wykonywać zadania z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z Ustawą o ochronie osób 

i mienia z dnia 22.08.1997 r (Dz. U. 2020 r, poz. 838) zwani dalej „pracownikami ochrony”.  

3. Pracownicy ochrony dodatkowo obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora 

wydanego przez Organizatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer 

identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy. 

4. Prawo wstępu na wydarzenie mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów: 

a) ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora, 

b) zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,  

c) identyfikator wydany przez Organizatora. 

d) Dodatkowo, każdy z uczestników ma obowiązek przed wejściem na teren wydarzenia, 

przedłożyć i pozostawić wyznaczonemu przedstawicielowi Organizatora prawidłowo 

wypełnioną ankietę dotyczącą indywidualnego stanu zdrowia uczestnika wydarzenia w 

związku z zagrożeniami wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 i klauzuli RODO w 

zakresie ochrony danych osobowych uczestnika wydarzenia wraz z okazaniem dokumentu 

tożsamości potwierdzającego prawidłowość danych osobowych zawartych w ankiecie, 

zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt 9 niniejszego regulaminu. 

5. Przy wejściu na wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane 

przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.  

6. Uczestnicy wydarzenia mają prawo wstępu na teren wydarzenia przeznaczony do przebywania 

dla publiczności w dniach 20 od godziny 15:00  - 23 sierpnia 2020 r. do 11:00. 

7. Uczestnicy wydarzenia przed wejściem na teren wydarzenia akceptują zagrożenia związane z 

trwaniem pandemii COVID-19 i są świadomi istnienia licznych czynników ryzyka grożących 

zarażeniem się COVID-19, a w przypadku zachorowania nie będą wnosić skarg i zażaleń do 

organizatora. 

8. Uczestnicy obowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć się w maseczki lub przyłbice 

zasłaniające usta i nos i do noszenia ich na terenie wydarzenia CIESZ FANÓW FESTIWALU !!! 



9. Uczestnicy wydarzenia przed wejściem na teren wydarzenia, pisemnie oświadczają iż; 

a) Nie mają objawów żadnej choroby, 

b) nie stwierdzono u nich zarażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz nie zachodzi uzasadnione 

podejrzenie takiego zarażenia, 

c) nie są objęci obowiązkową kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym z tytułu 

stwierdzenia podejrzenia przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2. 

10. Uczestnicy mogą przebywać na terenie wydarzenia przeznaczonym do przebywania dla 

publiczności od rozpoczęcia wydarzenia do momentu zakończenia występów, a następnie bez 

zbędnej zwłoki mają opuścić miejsce organizowanego wydarzenia. 

11. Na teren wydarzenia nie mają prawa wstępu osoby: 

• odmawiające złożenia wypełnionej ankiety dotyczącej indywidualnego stanu zdrowia 

uczestnika wydarzenia, 

• odmawiające okazania dokumentu tożsamości wyznaczonemu przedstawicielowi 

Organizatora w trakcie składania wypełnionej ankiety dotyczącej indywidualnego stanu 

zdrowia uczestnika wydarzenia, 

• wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe. 

• znajdujących się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. 

• odmawiających przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te 

posiadają w/w przedmioty. 

• odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem ze zdjęciem oraz adresem 

zamieszkania. 

• których identyfikacja w zamieszczonej fotografii w dokumencie jest utrudniona ( zasłonięta 

twarz kominiarką, kapturem, szalikiem, itp.). 

12. Osoby uczestniczące w wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument 

potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe 

zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument 

stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość 

zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.  

13. Pracownicy ochrony przy wejściu na teren wydarzenia, mogą zażądać od osoby wchodzącej na 

teren wydarzenia okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. 

14. Wstęp na wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na wydarzenie, o 

których mowa w pkt. 12. 

15. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu 

wydarzenia kulturalnego i regulaminu terenu, na którym odbywa się wydarzenie. 

16. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są obowiązane do stosowania się do zaleceń wynikających z 

reżimu sanitarnego w związku z trwaniem pandemii COVID-19, w szczególności do: 

a) Zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pozostałymi uczestnikami wydarzenia, nie 

mniejszej niż 1,5 m. 

b) Obowiązkowego zakrywania nosa i ust do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca na 

terenie wydarzenia, w szczególności obowiązek ten dotyczy osób przebywających w 

sektorze tzw. „Zabawy” usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie sceny, gdzie liczba 

uczestniczących w zabawie Fanów wynosi maksymalnie 100 uczestników. 

 



17. Pracownicy ochrony są uprawnione do: 

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu, a w 

przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu na 

którym odbywa się wydarzenie, 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w wydarzeniu, w przypadku 

podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na 

którym odbywa się wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,  

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem wydarzenia kulturalnego lub regulaminem 

terenu, na którym odbywa się wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – 

wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się wydarzenie, 

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 

dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 

18. Czynności podejmowane przez pracowników ochrony, powinny być wykonywane 

w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, 

w stosunku do której zostały podjęte. 

19. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

20. Na terenie, na którym odbywa się wydarzenie zabrania się:  

a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 

alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, 

miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników 

laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich 

im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich 

przedmiotów o ostrym zakończeniu, 

b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a 

także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania bez zgody organizatora,  

c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

zarobkowej, 

d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu”, „Miejsce 

Niedostępne”, oddzielonych w widoczny sposób od pozostałych części obiektu poprzez 

zastosowanie ogrodzeń tymczasowych, taśm ostrzegawczych, itp. (np: pomieszczeń 

służbowych, elementów konstrukcyjnych instalacji zlokalizowanych na terenie objętym 

organizowanym wydarzeniem, pomieszczeń dla artystów (garderób), niesprzedawanych 

miejsc na sektorach, itp.), 

e) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,  

f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 

g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami. 

21. Pracownicy ochrony są uprawnieni do: 

1) odmówienia wstępu na wydarzenie oraz uczestniczenia w nim: 

a)  osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową 

lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 



masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem 

wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, 

wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy, 

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 11 Regulaminu. 

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, 

zgodnie z Regulaminem jest zabronione, 

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

f) osobom nie posiadającym dokumentu określonego w pkt 12 Regulaminu, 

2) usunięcia z terenu, na którym odbywa się wydarzenie, osób o których mowa w ust. 1),  

3) usunięcia z terenu, na którym odbywa się wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem 

zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem 

terenu, na którym odbywa się wydarzenie. 

22. Wszystkie osoby, które uczestniczą w wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń 

pracowników ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z 

uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

23. Na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe, a 

wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, 

mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są 

kobiety w ciąży. 

24. Na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający 

na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu trwania wydarzenia, 

a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących. 

25. Niniejszy regulamin obowiązuje również na polu namiotowym, który jest jednocześnie Głównym 

Placem Festiwalu zorganizowanym na potrzeby wydarzenia „Ciesz Fanów Festiwal” na terenie 

Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie, w dniach 20-23 sierpnia 

2020 r., zwanym dalej Polem Namiotowym; 

a) Pole Namiotowe jest płatne. Przebywających na polu namiotowym obowiązują odpłatne 
karnety i opaski. Opaski nie podlegają wymianie, 

b) Na teren Pola Namiotowego prawo wstępu mają: 
• wszystkie osoby posiadające karnety na pole namiotowe i odpowiednie opaski, wydane na 

podstawie zakupionego karnetu i założone na nadgarstku 
• bezpłatnie dzieci do lat 10, ale tylko pod opieką osoby dorosłej 
• przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do 

czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym 
zgłoszeniu się do Organizatora. 

• członkowie zespołów, którzy występują na scenie, ale tylko pod warunkiem posiadania 
odpowiedniej opaski na nadgarstku 

c) Zasady wstępu na teren pola namiotowego znajdującego się na terenie wydarzenia zostały 
opisane w pkt 4 a-d niniejszego regulaminu 

d) Zakazy wstępu na teren pola namiotowego znajdującego się na terenie wydarzenia zostały 
zawarte w pkt 11 niniejszego regulaminu 



e) Pole Namiotowe nie przyjmuje przyczep campingowych i kamperów, przyjmuje wyłącznie namioty 
i koce. Dla przyczep campingowych i kamperów Zarządca terenu może przygotować wydzieloną 
strefę w sąsiedztwie pola namiotowego. Jeżeli tak się stanie, Organizator poinformuje o tym w 
specjalnym komunikacie na stronie internetowej www.ckis.cieszanow.pl w zakładce CFF 
f)  Na Pole Namiotowe nie mają prawa wjazdu samochody i motocykle. 
g) Do wjazdu samochodami na teren Pola Namiotowego uprawnione są wyłącznie osoby posiadające 
karty wjazdowe wydane przez Organizatora lub samochody uprzywilejowane. Ruch samochodów 
uprawnionych i uprzywilejowanych odbywać się może tylko na terenie i w godzinach podanych w 
programie przez Organizatora. 
h) Samochody, motocykle, przyczepy campingowe i kampery mogą wjechać na parkingi płatne 
niestrzeżone znajdujące się w pobliżu Głównego Placu Festiwalowego. 
i) Dodatkowo na wyznaczonym terenie pola namiotowego znajdującego się na terenie wydarzenia 
zabrania się: 

• palenia ognisk, 
• grillowania, 
• używania otwartego ognia w namiotach, 
• używania butli gazowych, 
• dewastowania infrastruktury terenu i ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń, 
• zakłócania porządku, 
• zaśmiecania terenu, 
• wnoszenie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników 

(w tym m.in. broń palna, petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże, gazy pieprzowe). 
• wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, 
• wprowadzania zwierząt, 
• prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i 

przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora, 
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami. 

j) Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty; nie będzie 
prowadzony depozyt wartościowych przedmiotów. 
k) Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. 
l) Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń przedstawiciela Organizatora i 
Ochrony Pola Namiotowego, działających w imieniu Organizatora. 
m) Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren Pola 
Namiotowego bez możliwości powrotu lub przekazane Policji. 
26. Regulamin jest dostępny przy wejściach na teren wydarzenia.  

 

 

Marlena Wiciejowska 

Dyrektor Centrum Kultury  

i Sportu w Cieszanowie 

 

 

 

http://www.ckis.cieszanow.pl/

