PLAN ZABEZPIECZENIA
IMPREZY POD NAZWĄ

„VIII PIKNIK HISTORYCZNY”
7 CZERWCA 2014 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Wójt Gminy Kęsowo organizuje imprezę pod nazwą „VII PIKNIK HISTORYCZNY”, która
odbędzie się dnia 7 czerwca 2014 roku. Planowana jest część poświęcona rekonstrukcji walk przy
schronie obronnym „Lisia Góra” usytuowanym na pograniczu sołectw Kęsowo i Przymuszewo –
dojazd z Kęsowa ulicą Łąkową oraz część koncertowa w parku w Kęsowie.

II.

ZABEZPIECZENIE PRZEBIEGU IMPREZY.
Dla poprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia imprezy oraz utrzymania porządku
Organizator przewiduje zastosowanie następujących środków:
1.

18 osób służb porządkowych Organizatora,

2.

służby medyczne – karetka pogotowia ratunkowego,

3.

Straż Pożarna – 3 wozy strażackie z pełnym wyposażeniem,

4.

służby porządkowe porozumiewają się między sobą za pomocą telefonów komórkowych
i radiotelefonów;

5.

III.

teren inscenizacji będzie zabezpieczony poprzez odgrodzenie taśmami i barierkami.

SŁUŻBY PORZĄDKOWE
1. Osobą odpowiedzialną za koordynację działań Służb Porządkowych i zapoznanie ich
z zakresem obowiązków jest Kierownik ds. bezpieczeństwa.
2. Sposób oznaczenia Służb Porządkowych.
-

Osoby koordynujące działania Służb Porządkowych posiadają imienne identyfikatory.

-

Służby Porządkowe posiadają mundury z napisem „STRAŻ”

3. Rozmieszczenie Służb Porządkowych.

4.

-

Jednostka A – zabezpieczenie terenu Imprezy, zabezpieczenie przeciwpożarowe;

-

Jednostka B i C – zabezpieczenie parkingów, zabezpieczenie przeciwpożarowe;

-

Jednostka D – kierowanie ruchem pojazdów i pieszych.

Imienny wykaz członków Służb Porządkowych Organizatora przekazany zostanie
właściwym organom policji przez Kierownika ds. bezpieczeństwa nie później niż na dwa
tygodnie przed terminem Imprezy.

IV.

ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH
1. Do podstawowych zadań Służb Porządkowych należy zabezpieczanie terenu Imprezy,
zabezpieczanie parkingów, kierowanie ruchem pieszym i kołowym oraz zabezpieczenie
przeciwpożarowe.
2. Służby porządkowe są uprawnione do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
c) 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, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie dóbr i mienia (Dz. U Nr 114 poz. 740 z późn. zm.);
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
3. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem
Imprezy.
4. Służby Porządkowe mają obowiązek:
a) egzekwować łamanie przez uczestników Imprezy innych zasad wymienionych
szczegółowo w Regulaminie;
b) utrzymywać

stały

kontakt

i

informować

o

wszelkich

utrudnieniach

i nieprawidłowościach w przebiegu Imprezy Kierownika Jednostki, Kierownika
ds. bezpieczeństwa lub Organizatora.
c)

stosować się ściśle do poleceń Organizatora i Kierownika ds. bezpieczeństwa.

V. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW:
Kierownik ds. zabezpieczenia 788878350
Organizatorzy: 609 456 677
601 805 112

