
REGULAMIN OBIEKTU PGR KOSZELEW 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przed korzystaniem z obiektu (terenu) należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, 

wydanym przez właściciela obiektu. 

2. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na terenie PGR 

Koszelew.  

3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na terenie PGR 

Koszelew jest  respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) właścicielu – należy przez to rozumieć PGR Koszelew Sp. z o.o. z/s w Gąbinie przy ul. 

Kutnowskiej 10A; 

2) terenie PGR Koszelew – należy przez to rozumieć wydzielony, odpowiednio oznaczony 

teren pod adresem Koszelew 6, 09-530 Gąbin, zawierający tereny zielone oraz budynki; 

3) gościu  – należy przez to rozumieć osobę korzystającą lub podejmującą czynności zmierzające 

do skorzystania z usług PGR Koszelew; 

4) kierowniku do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

właściciela, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gościom 

przebywającym na terenie PGR Koszelew; 

5) służbie porządkowej – należy przez to rozumieć powołane przez właściciela osoby, w tym 

wykwalifikowani pracownicy agencji ochrony, legitymujące się identyfikatorem, podlegające 

kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo 

osób będących na terenie PGR Koszelew; 

6) służbie informacyjnej – należy przez to rozumieć wyznaczone przez właściciela osoby, 

podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa. 

5. W razie zaistnienia urazu wypadkowego należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego punktu 

medycznego. 

6. Odpadki i nieczystości należy wyrzucać do rozmieszczonych na terenie PGR Koszelew koszy i 

pojemników do tego przeznaczonych. 

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI  

1. Wstęp na teren przysługuje wszystkim osobom (w trakcie wydarzeń osobom, które zakupiły 

bilet wstępu z wyłączeniami poniżej), z wyjątkiem: 

1) wobec których został wydany zakaz zagraniczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 

r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej: „UBIM”), 

2) wobec których został wydany zakaz klubowy w rozumieniu UBIM, 

3) wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby 

pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne środki, przedmioty lub 



narzędzia mogące stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, 

4) będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie  działających środków, 

5) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo inny sposób stwarzający zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

6) odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia 

zawartości bagażu lub odzieży  w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają 

niebezpieczne przedmioty oraz alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, 

7) małoletnich poniżej 13. roku życia bez opieki dorosłych opiekunów. 

2. Goście obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, 

a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów terenu. 

3. Goście obowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych oraz informacyjnych. 

4. W sytuacjach awaryjnych, tj. zagrożenie pożarem lub inne zagrożenie, goście powinni: 

1) natychmiast powiadomić służby porządkowe, 

2) postępować zgodnie z instrukcjami oraz stosować się do poleceń lub komunikatów 

pracowników obsługi, służb porządkowych i służb informacyjnych, 

3) kierować się do wyjścia oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi. 

5. W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłaszać się do pracowników obsługi,  

służb porządkowych lub służb informacyjnych. 

 

III. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PGR KOSZELEW 

1. Osobom wchodzącym i obecnym na terenie PGR Koszelew zabrania się: 

1) wnoszenia i posiadania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, 

broni, wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych i innych niebezpiecznych środków, 

przedmiotów lub narzędzi mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, 

2) samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek urządzeń do instalacji elektrycznej 

czy gazowej oraz manipulowania przy tych instalacjach, 

3) wchodzenia poza oznaczony i wytyczony obszar, w tym na zaplecze techniczne i socjalne, 

dostępne tylko dla osób uprawnionych, 

4) nagrywania występów artystycznych - z wyjątkiem umów agencyjnych, jeżeli wprowadzono 

oznakowanie lub podano komunikat dopuszczający nagrywanie, 

5) przyprowadzania i wpuszczania zwierząt na teren PGR Koszelew, 

6) niszczenia mienia, w tym: tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych 

rzeczy oraz przedmiotów znajdujących się na terenie PGR Koszelew, 

7) zaśmiecania terenu, 

8) podejmowania jakichkolwiek czynności zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi. 

2. Z terenu imprezy mogą zostać usunięte osoby, które pomimo ostrzeżeń pracowników obsługi, 

służb porządkowych lub służb informacyjnych nie stosują się do zakazów ujętych w punkcie 



powyższym. 

3. W przypadku uporczywego niestosowania się do poleceń pracowników obsługi, służb 

porządkowych lub służb informacyjnych, ww. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji. 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE 

1. Właściciel odpowiedzialny jest za: 

1) porządek i bezpieczeństwo na terenie PGR Koszelew, 

2) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych, 

3) eliminowanie zachowań gości mogących stanowić (bezpośrednio lub pośrednio) zagrożenie 

porządku lub bezpieczeństwa. 

2. Właściciel zapewnia porządek i bezpieczeństwo na terenie PGR Koszelew m.in. poprzez: 

1) przestrzeganie wymogów określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności budowlanego, w przepisach sanitarnych i dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, 

2) udział służb porządkowych i informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do 

spraw bezpieczeństwa, 

3) organizację pomocy medycznej, 

4) organizację zaplecza higieniczno-sanitarnego, 

5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb 

ratowniczych i Policji, 

6) zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do 

zabezpieczenia w zakresie  działań ratowniczo-gaśniczych, 

3. Członkowie służb porządkowych działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie PGR Koszelew. 

4. Członkowie służb informacyjnych działają na rzecz bezpieczeństwa gości PGR Koszelew, a w 

szczególności    poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych. 

5. Służba porządkowa i informacyjna są uprawnione do: 

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień gości do przebywania na terenie PGR Koszelew, a w 

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

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 

posiadają niebezpieczne przedmioty oraz alkohol, środki odurzające, substancje 

psychotropowe, 

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek, stanowiących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zachowującym się niezgodnie    z niniejszym 

regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia 

terenu PGR Koszelew, 

5) zatrzymania, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób, stwarzających bezpośrednie 



zagrożenie dla innych osób oraz dóbr powierzonych ochronie znajdujących się na terenie 

PGR Koszelew, 

6. Czynności, o których mowa w ust. 6, powinny być wykonywane w sposób zapewniający 

poszanowanie godności oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały 

podjęte. 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGR Koszelew Sp. z o.o. z/s w Gąbinie 

przy ul. Kutnowskiej 10A. 

2. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 

www.pgrkoszelew.pl w zakładce „Polityka prywatności”, a także w kasie obiektu. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny przy wejściu na teren PGR Koszelew. 

2. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i podania ich do wiadomości publicznej przez 

właściciela PGR Koszelew. 

 

 

 

 

 

http://www.pgrkoszelew.pl/

