
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.25.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Amfiteatru w Gminie Lubicz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., 
poz. 506 tj.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z Amfiteatru w gminie Lubicz stanowiący załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Marek Nicewicz
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.2.25.2019

Wójta Gminy Lubicz

z dnia 22 maja 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z AMFITEATRU W LUBICZU GÓRNYM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z Amfiteatru w Lubiczu Górnym, który wraz 
z infrastrukturą i całkowitym wyposażeniem stanowi mienie gminy i zarządzany jest przez ZDiGM w Lubiczu.

2. Celem działania Amfiteatru jest:

a) integracja środowiska lokalnego;

b) organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, sportowo- rekreacyjnych;

c) promocja wsi i Gminy Lubicz.

3. Amfiteatr jest ogólnodostępnym obiektem publicznym.

4. Teren Amfiteatru jest monitorowany.

5. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Niniejszego 
regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

6. Uczestników imprez odbywających się na terenie Amfiteatru obowiązuje przestrzeganie zarówno 
niniejszego regulaminu jak również regulaminów poszczególnych imprez.

7. Zabrania się wnoszenia na teren Amfiteatru następujących przedmiotów:

a) przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób tam przebywających;

b) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

c) fajerwerków, rac i innych przedmiotów pirotechnicznych;

d) napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.

8. Na terenie amfiteatru obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) niszczenia siedzisk, koszy i innych urządzeń;

b) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów, trawników i kwiatów;

c) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;

d) wchodzenia , przechodzenia, skakania z Amfiteatru i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku 
szczególnie, scena, fasady, płoty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa oraz 
dachy:

e) samowolnego wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do powszechnego użytku gdy trwają 
imprezy(np. pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, scena);

f) rzucania wszelakimi przedmiotami;

g) palenia ognisk i grillowania;

h) handlu i usług bez zezwolenia administratora obiektu;

i) umieszczenia bez zgody administratora tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń;

j) organizowania imprez bez zgody administratora obiektu;

k) zaśmiecenia terenu;

l) palenia wyrobów tytoniowych;

m) tarasowania dróg ewakuacyjnych i dojazdowych.
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9. Osoby przebywające na terenie Amfiteatru nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać 
korzystania z obiektu innym użytkownikom i zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń
i nakazów służb porządkowych, organizatora imprezy i administratora obiektu.

10. Zorganizowane grupy, przedsiębiorcy i inne organizacje mogą korzystać z Amfiteatru po uzgodnieniu 
z administratorem oraz zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Rozdział 2.
Zarządzanie majątkiem Amfiteatru

1. Amfiteatr stanowi własność  Gminy Lubicz.

2. Amfiteatr może być nieodpłatnie udostępniany na imprezy organizowane przez Gminę Lubicz, 
organizacje społeczne w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, itp.), 
szkoły z terenu gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 3.
Użyczenie Amfiteatru

1. Użyczenie Amfiteatru jest nieodpłatne.

2. Podstawą użyczenia Amfiteatru jest złożenie pisemnego wniosku, który musi zawierać:

a) Imię i nazwisko oraz adres osobowy biorącej w użyczenie (organizatora);

b) Rodzaj planowanej w Amfiteatrze imprezy;

c) Datę i planowany czas korzystania z amfiteatru;

d) Zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych elementów stanowiących wyposażenie, powstałych 
w trakcie użytkowania Amfiteatru.

3. Przy każdorazowym przekazaniu Amfiteatru administrator oraz osoba, na rzecz której następuje 
przekazanie (organizator) spisują stosowny protokół zdawczo – odbiorczy.

4. Organizatorzy odpowiedzialni są za spełnienie wszelkich warunków prawnych i zachowania 
bezpieczeństwa, porządku i higienicznych warunków podczas imprezy. Organizator zobowiązany jest do 
właściwego korzystania z urządzeń obsługi i infrastruktury technicznej miejsc parkingowych oraz drogi 
ewakuacyjnej.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

1. Służby porządkowe administratora Amfiteatru lub organizatora imprezy są uprawnione do:

a) udzielania pomocy i informacji osobom przebywającym na  terenie Amfiteatru;

b) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie, a w przypadku stwierdzenie braku 
takich uprawnień – wezwanie tych osób do opuszczenia imprezy;

c) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym

się niezgodnie z regulaminem imprezy albo regulaminem korzystania z Amfiteatru, a w przypadku 
niewykonania tych poleceń –wezwania ich do opuszczenia imprezy.

2. Uczestnicy imprez organizowanych w Amfiteatrze mogą być narażeni na ciągłe przebywanie
w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu (dotyczy w szczególności dzieci). Uczestnicy 
imprezy biorą w nich udział na własne ryzyko.

3. Na terenie Amfiteatru znajduje się tablica informacyjna PPOŻ .

3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby przebywające na terenie Amfiteatru 
powinny:

a) natychmiast powinny powiadomić służby porządkowe, organizatora imprezy lub administratora obiektu;

b) użyć sprzętu gaśniczego, jeżeli występuje konieczność;

c) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
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4. Za szkody wyrządzone na terenie Amfiteatru, w tym podczas imprezy, odpowiedzialność ponoszą 
sprawcy, a w przypadku barku możliwości ustalenia sprawcy odpowiedzialność ponosi organizator imprezy.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy pozostawione, 
zgubione lub skradzione na terenie Amfiteatru.
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