REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
– GÓRKA KORTOWSKA PODCZAS KORTOWIADY 2019
§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: ,,Regulamin”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. 2017r. poz 1160 z późn. zm.)
(dalej: „Ustawa”) oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego.
2. Organizatorem Imprezy – Kortowiada 2019 jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego z
siedzibą w Olsztynie ul. Kanafojskiego 1 (Dom studenta nr 2) pok. 01. (zwana dalej
„Organizatorem”)
3. Termin Imprezy – Kortowiada 2019: 17 - 18 maja 2018r.

§2
Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) Impreza Masowa – cykl koncertów odbywających się w ramach Imprezy Kortowiada 2019
na terenie Kortowa, a dokładniej na odgrodzonym terenie „Górki Kortowskiej”.
b) Teren Imprezy Masowej – teren wydzielony barierkami obejmujący fragmenty
Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
c) Czas trwania Imprezy Masowej – czas od godziny 17:00 17 maja do godziny 03:30 18
maja, a także od godziny 17:00 18 maja do godziny 03:30 19 maja.
d) Uczestnik Imprezy Masowej (w skrócie: Uczestnik) – każda osoba uczestnicząca w
Imprezie Masowej, która zakupiła bilet lub karnet, który został wymieniony na opaskę
festiwalową
e) Bilet – Zakupiony na stronie www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/kortowiada/ bilet wstępu na
imprezę masową, który (po uprzedniej wymianie na opaskę festiwalową), upoważnia do
przebywania na terenie imprezy masowej w czasie jej trwania.
f) Opaska festiwalowa – opaska materiałowa, która została wymieniona w jednym z dwóch
punktów wymiany (Teren Biblioteki Uniwersyteckiej UWM – ul. Michała Oczapowskiego
12B i kontener przy domu studenta nr 2 – ul. Kanafojskiego 1), po zakupie i okazaniu biletu
lub karnetu.
g) Punkt wymiany biletów na opaski festiwalowe –
punkty wyznaczone przez
organizatorów:
- wyznaczony punkt przy domu studenta nr 2 (ul. Kanafojskiego 1), otwarty:
13 – 15 maja od godziny 12:00 do 18:00,
16 maja od godziny 14:00 do 20:00,
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17 – 18 maja od godziny 11:00 do 23:00,
- przy terenie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM ( ul. Michała Oczapowskiego 12B)
otwarty:
16 maja od godziny 14:00 do 20:00,
17 – 18 maja od godziny 11:00 do 23:00.

h) Służby Porządkowe - osoby powołane przez Organizatora, podlegające kierownikowi do
spraw bezpieczeństwa, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z
2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60); członkowie Służb Porządkowych posiadają
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer
identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
i) Kierownik do spraw bezpieczeństwa - oznacza osobę wyznaczoną przez Organizatora,
reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy Masowej;
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§3
Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Imprezy Masowej, prawa i obowiązki
Organizatora Imprezy Masowej i osób, przy pomocy których realizuje on Imprezę Masową, warunki
uczestnictwa w Imprezie Masowej i zasady zachowania się osób na niej obecnych.
Każdy Uczestnik przebywający na Terenie Imprezy Masowej w czasie jej trwania zobowiązany jest
do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania
poniższych postanowień Regulaminu.
Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy Masowej oznacza bezwzględną akceptację treści
Regulaminu.
§4
Wstęp na Teren Imprezy Masowej jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem opaski
festiwalowej, która wydawana jest po zakupie i okazaniu biletu lub karnetu zakupionego na stronie:
www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/kortowiada
Bilety i karnety ulgowe przysługują tylko studentom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego za
okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
Bilety zakupione na konkretne dni (tj. piątek 17 maja i sobotę 18 maja) obowiązują tylko na
poszczególne, na które zostały kupione.
Do wejścia na dwa dni imprezy upoważnia tylko karnet.
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5. Bilet na Teren Imprezy Masowej uzyskany lub wykorzystany niezgodnie z przyjętymi warunkami
ogólnej sprzedaży uznaje się za nieważny, zaś osobie usiłującej wykorzystać taki bilet zostanie
odmówiony wstęp na Teren Imprezy Masowej lub zostanie ona usunięta z Terenu Imprezy Masowej,
z uwzględnieniem dalszych konsekwencji prawnych.
6. Opaska festiwalowa, która jest uszkodzona mechanicznie, bądź istnieją uzasadnione wątpliwości, że
została wymieniona po zakupieniu biletu niezgodnie z regulaminem, nie jest traktowana jako
uprawniająca do wstępu na teren imprezy.
7. Wstęp na Teren Imprezy Masowej osoby małoletniej do lat 16 następuje wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej. Osoba małoletnia pozostaje pod opieką takiej osoby pełnoletniej do momentu
opuszczenia Terenu Imprezy Masowej.
8. Wstęp na Teren Imprezy Masowej możliwy jest wyłącznie wejściami oznaczonymi przez
Organizatora. Służby porządkowe i informacyjne mogą kontrolować bilety/ legitymacje w czasie
koncertu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na Teren Imprezy Masowej nowych osób, jeśli
liczba osób pozostających na Terenie Imprezy Masowej osiągnęła docelową liczbę tj. 20 tysięcy
osób. Osoby, którym odmówiono wstępu na Teren Imprezy Masowej, zostaną niezwłocznie
wpuszczone, gdy liczba Uczestników nie będzie osiągała liczby docelowej, na co osoby oczekujące
na wejście na Teren Imprezy Masowej wyrażają zgodę.

§5
1. Zabrania się wnoszenia lub posiadania na Terenie Imprezy Masowej:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (ocena przedmiotu jako „niebezpieczny” należy
do Służb Porządkowych),
b) materiałów wybuchowych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) wyrobów pirotechnicznych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) napojów zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych zakupionych poza Terenem Imprezy
Masowej.
g) tzw. „Selfiesticków”, statywów i aparatów z wymiennymi obiektywami.
2. Zakazuje się wprowadzania psów (z wyjątkiem psów przewodników) i innych zwierząt na Teren
Imprezy Masowej.
3. Zakazuje się prowadzenia na Terenie Imprezy Masowej jakiejkolwiek działalności handlowej,
gastronomicznej lub innej zarobkowej nieuzgodnionej wcześniej z Organizatorem.

Biuro Organizatora Kortowiady –
Najlepszych Juwenaliów w Polsce
Olsztyn ulica Kanafojskiego 1
(dom studenta nr 2)

4. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektów i urządzeń znajdujących się na Terenie Imprezy
Masowej oraz w jej otoczeniu.
5. Zakazuje się podczas Imprezy Masowej:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle lub urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego
użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty
kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników Imprezy Masowej (np.:
zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, strefy dostępne wyłącznie
za okazaniem identyfikatora wystawionego przez organizatora),
c) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby lub
terenu wokół sceny,
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub
naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,
e) rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych lub innych środków łatwopalnych,
f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania
Terenu Imprezy Masowej,
h) wyrażania lub rozpowszechniania haseł, sloganów, symboli lub materiałów o charakterze
rasistowskim, ksenofobicznym i innych stanowiących atak na godność ludzką;
i)

j)

działalności o charakterze komercyjnym, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych lub
podejmowania innych działań promocyjnych lub protestacyjnych, bez względu na ich
komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora bądź osoby upoważnionej
przez Organizatora;
blokowania przejść, dróg ewakuacyjnych,

k) sprzedaży, reklamowania i przeprowadzania zbiórek bez zgody Organizatora,
l) używania w czasie trwania Imprezy profesjonalnego sprzętu audio – wideo w celu nagrywania
Imprezy,
m) noszenia ubrań z logami partii politycznych, organizacji prawnie zabronionych, czy
zawierających symbole narkotyków.
6. Organizator Imprezy lub przedstawiciel Służby Porządkowej może odmówić wstępu na Imprezę
Masową lub przebywania na niej:
a) osobie, wobec której 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 osobie, wobec
której został wydany zakaz zagraniczny w przedmiocie zakazu wstępu na imprezę masową,
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b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub substancji,
c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe,
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e) osobie, która narusza niniejszy Regulamin, w tym w szczególności zakazy wskazane w §5, czy
też nie dostosowuje się do poleceń Służb Porządkowych,
f) osobie, która utrudnia ustalenie swojej tożsamości lub odmawia poddania się kontroli
(sprawdzeniu legitymacji, biletów, przeglądaniu zawartości bagaży czy odzieży).
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy Masowej
zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych lub wezwań Służb Porządkowych,
kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz innych uprawnionych podmiotów.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia Uczestnicy Imprezy Masowej powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe lub inne uprawnione podmioty (telefony
alarmowe: 999 pogotowie, 998 straż pożarna, 997 policja),
b) stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz komunikatów nadawanych przez sprzęt
nagłaśniający,
c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
d) unikać paniki,
e) nie utrudniać działań Służbom Ratowniczym oraz innym uprawnionym podmiotom.
§6
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie Masowej oraz porządek
podczas trwania Imprezy Masowej poprzez m.in.
a) działania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych odpowiednio umundurowanych i
oznaczonych,
b) działania kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi oraz
Informacyjnymi,
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego.
2. Służby Porządkowe są uprawnione do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie Masowej,
b) legitymowania osoby w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe lub bezalkoholowe, czy inne
niedozwolone przedmioty,
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d) wydawania poleceń porządkowych osobie zakłócającej porządek publiczny lub zachowującej się
niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania takiej
osoby do opuszczenia Imprezy Masowej;
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, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
3. Członkowie Służb Porządkowych lub funkcjonariusze Policji są upoważnieni do przeprowadzania
kontroli Uczestników Imprezy Masowej, w tym do przeprowadzania kontroli z wykorzystaniem
środków technicznych. W szczególności kontrola, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może
być przeprowadzona w celu ustalenia, czy Uczestnik znajduje się w stanie po użyciu lub pod
wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innego środka o podobnym
działaniu lub w posiadaniu broni, materiałów wybuchowych lub innych niedozwolonych
przedmiotów. Odmowa poddania się kontroli lub jej negatywny efekt może skutkować odmową
wstępu na Teren Imprezy Masowej albo nakazem opuszczenia Terenu Imprezy Masowej.
4. Czynności Służb Porządkowych powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie
godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
§7
1. Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy Masowej, a w szczególności zachowania osób,
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
§8
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu lub zmiany programu pod względem
artystycznym lub czasowym Imprezy Masowej z uzasadnionych powodów, niezależnych od niego.
2. Organizator informuje, że osoby przebywające na Terenie Imprezy Masowej mogą być narażone na
ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować
uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych,
które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są
kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów
następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie
narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy
z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej
opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy Masowej. Z
uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Masowej
Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy Masowej rozważenie użycia specjalistycznych
ochronników słuchu.
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3. Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy Masowej dla celów dokumentacji lub dla
celów reklamowo- promocyjnych Organizatora, sponsorów, partnerów i patronów medialnych
Imprezy Masowej. Organizator lub odpowiednio sponsor, partner i patron medialny może korzystać
z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej
osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez
konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku poprzez jego utrwalanie,
zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
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§9
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania wydanego na podstawie Ustawy lub
Regulaminu przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne w czasie i w miejscu Imprezy
Masowej podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie
trwania Imprezy Masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerią Wojskową w miejscu i w
czasie trwania Imprezy Masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
Kto wnosi lub posiada na Imprezie Masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
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.

§10
1. Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
2. Regulamin wchodzi w życie z rozpoczęcia Imprezy Masowej i obowiązuje do momentu ogłoszenia
przez Organizatora oficjalnego zakończenia Imprezy Masowej.
3. Regulamin dostępny jest:
a. w siedzibie Organizatora
b. na stronie internetowej Organizatora
c. w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy w czasie jej trwania.
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