
REGULAMIN AMFITEATRU 
 

 1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminów obiektu i imprezy. 

 2. Właścicielem Amfiteatru jest Gmina Rabka-Zdrój. 

 3. Administratorem obiektu jest samorządowa instytucja kultury: Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą 

ul. Chopina 17, 34-700 Rabka-Zdrój. 

 4. Administrator udostępnia dla publiczności 850 miejsc siedzących oraz 100 miejsc stojących.  

 5. Na terenie amfiteatru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów 

alkoholowych /za wyjątkiem imprezy Sylwestrowej/, jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz 

wprowadzania psów. 

 6. Każda osoba uczestnicząca w wydarzeniu/imprezie na terenie amfiteatru, równocześnie wyraża 

zgodę na publiczne rozpowszechnianie wizerunku osoby fizycznej w celach dokumentacyjnych                                  

i promocyjnych na wszystkich dostępnych nośnikach.  Odwołanie zgody należy pisemnie złożyć                

w biurze Administratora.  

 7. W przypadku imprezy masowej nie mają wstępu na obiekt: 

 osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu; 

 osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby 

pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia; 

 odmawiające sprawdzenia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te 

posiadają w/w przedmioty; 

 osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym                      

w fotografię i adres. 

 8. Na terenie obiektu zabrania się: 

 niszczenia urządzeń; 

 zanieczyszczenia obiektu – wszelkie odpady należy wrzucać do przygotowanych w tym celu 

pojemników; 

 niszczenia zieleni ; 

 wjazdu wszelkich pojazdów nie związanych z obsługą imprez ; 

 wchodzenia na scenę w czasie imprez; 

 przechodzenia przez ogrodzenie; 

 przebywanie na terenie obiektu, gdy obiekt jest zamknięty. 

 9. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek informować organizatora, bądź służby porządkowe                      

o wszelkich zagrożeniach pożarowych, aktach dewastacji obiektu, jak i niepożądanych 

zachowaniach stanowiących zagrożenie dla osób przebywających ja jego terenie. 

 10. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku 

stawiania oporu przekazana Policji. 

 11. Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P. poż. na terenie 

amfiteatru. 

 12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny: 

 natychmiast powiadomić służby porządkowe; 

 użyć sprzętu gaśniczego; 

 unikać paniki; 

 stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki; 

 kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami; 

 nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

 13.  Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich 

zniszczenia odpowiedzialność ponoszą użytkownicy. 

 14.  Za niewłaściwe zachowanie dzieci i młodzieży w obrębie obiektu odpowiedzialni są rodzice lub 

opiekunowie. 

 15.  Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na terenie amfiteatru, 

Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności. 

 16.  Osoby, które nie będą przestrzegały w/w regulaminu i przepisów porządkowych o zachowaniu się 

na terenie obiektów użyteczności publicznej podlegać będą odpowiedzialności materialnej i karnej. 
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