
 
 
 

REGULAMIN IMPREZY  
SAIL ŚWINOUJŚCIE 2019 

 
Regulamin określa zasady korzystania z terenu i urządzeo imprezy oraz zachowania się osób, 
tj.  uczestników imprezy Sail Świnoujście 2019 w Świnoujściu.  
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje w Świnoujściu na terenie wydzielonym dla potrzeb 
organizacji imprezy „Sail Świnoujście 2019” w obszarze ul. Wybrzeże Władysława IV w dniach  
16-18.08.2019 r. organizowanej przez Gminę Miasto Świnoujście i Grupę Levo Sp. z o.o.,  
z siedzibą przy ul. Wacława Felczaka 20c, 70-001 Szczecin (Organizator wykonawczy). 

1. Teren nabrzeża przy ul. Wybrzeże Władysława IV jest udostępniony Organizatorowi 
Sail Świnoujście oraz Organizatorowi wykonawczemu, zwanymi dalej 
"Organizatorem" na podstawie zgody Zarządu Morskich Portów Szczecin  
i Świnoujście S.A. oraz stosownej umowy z administratorem nabrzeża, tj. Fairplay 
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. Spółka komandytowa  
z siedzibą przy ul. Wybrzeże Władysława IV 3, 72-600 Świnoujście. 

2. Teren imprezy jest dostępny za zgodą Organizatora w okresie jej trwania. 
3. Na terenie imprezy Sail Świnoujście 2019 znajduje się ogródek gastronomiczny. 

Przebywanie na terenie ogródka gastronomicznego jest możliwe  
w godzinach jego otwarcia. 

4. Miejscami nieprzeznaczonymi dla publiczności są: 
1. SCENA, 
2. ZAPLECZE SCENY, 
3. ZAPLECZE GASTRONOMII, 
4. ZAPLECZE JARMARKU, 
5. ZAPLECZE STREFY "RYBY I MORZE", 
6. STANOWISKO AKUSTYKA. 

5. Porządek oraz bezpieczeostwo widzów w czasie imprezy zapewnia służba 
porządkowa i informacyjna. 

6. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona do sprawdzania odzieży 
wierzchniej i bagażu osób (uczestników imprezy) – również przy użyciu środków 
technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeostwa 
(obecnośd alkoholu, narkotyków, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów). 

7. Uczestnicy imprezy powinni stosowad się do poleceo i zarządzeo służb porządkowych 
i informacyjnych. 

8. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą byd utrzymane w stanie 
wolnym. 

9. Nieletni do lat 16 mogą przebywad na terenie imprezy tylko pod opieką upoważnionej 
do tego osoby pełnoletniej. Nieletni między 16 a 18 rokiem życia mogą przebywad na 
terenie imprezy, posiadając pisemną zgodę opiekuna prawnego. 

10. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
chronionego mienia, zakłócające imprezę oraz nietrzeźwe, będące pod wpływem 
środków odurzających lub substancji psychotropowych będą usuwane z terenu 
imprezy przez służby porządkowe i przekazane policji. 



11. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy następujących przedmiotów: 
1) broni wszelkiego rodzaju, 
2) przedmiotów, które mogą byd użyte jako broo lub pociski. 
3) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 
4) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub 

szczególnie twardego metalu, 
5)  przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, 
6) fajerwerków, kul świecących, i innych przedmiotów pirotechnicznych, 
7) drzewców do flag i transparentów, 
8) bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących 

się w powietrzu, 
9) deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek, 
10) urządzeo emitujących promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła 

widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji 
wymuszonej (lasery), 

11) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym, 
12) wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 
13) wprowadzania zwierząt. 

12. Ponadto zakazuje się: 
1) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla 

powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, 
urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego 
rodzaju oraz dachy, 

2) rzucania wszelkimi przedmiotami, 
3) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, 
4) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania w inny sposób, 
5) spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczoną do tego strefą (ogródek 

gastronomiczny), 
6) palenia wyrobów tytoniowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  

13. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie  
w trakcie imprezy jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
mienie pozostawione na terenie imprezy. 

14. 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 
transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku 
z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę. 

15. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu  
w trakcie występów na scenie, może przekroczyd dopuszczalne warunki prawnie 
określone - tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie 
poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436). 

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie 
imprezy powinny: 
a) natychmiast powiadomid służby porządkowe lub Informacyjne, 
b) unikad paniki, 
c) stosowad się do poleceo informacyjnych komunikatów wydawanych przez służby 

porządkowe i informacyjne, 



d) kierowad się do wyjśd ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 
e) nie utrudniad dojazdu służbom ratowniczym. 

17. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby 
porządkowej i informacyjnej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania 
nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte 
działanie przez służby porządkowe i informacyjne, zapobiegające tego typu 
zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem. 

18. Osoby przebywające na terenie imprezy "Sail Świnoujście 2019" są zobowiązane do 
przestrzegania Regulaminu Imprezy. 

 
PRZEPISY KARNE 
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu 
obiektu (terenu) lub Regulaminu imprezy przez służby porządkowe lub służby 
informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

 
 
Organizator imprezy:  
Gmina Miasto Świnoujście 
 
 
Organizator wykonawczy: 
Grupa Levo Sp. z o.o. 


