
BP-02 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

                                                                                    Mysłowice, dnia .........................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
(dane wnioskodawcy: imię i nazwisko,
adres oraz siedziba organizatora imprezy)

PREZYDENT MIASTA
ul. Powstańców 1
41-400 MYSŁOWICE

WNIOSEK
o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.) wnoszę o wydanie
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej tj.:……………………………………
.…………..………………………………………………………………......………………….
…………………………………………………………………………………………………..
w dniu/dniach* ……………….….…………… w godz. od ……….……..do ……………
1. Lokalizacja imprezy …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………..
2. Liczba miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie
organizowana, wynosi ……………………………
3. Przewidywana maksymalna liczna uczestników imprezy szacowana jest
na ………………….. osób.
4. Przedmiotowa impreza (należy/nie należy)* do imprezy o podwyższonym ryzyku.
5. Na obiekcie (będą/nie będą)* zainstalowane urządzenia utrwalające przebieg
imprezy.
6. Rodzaj organizowanej imprezy masowej: (artystyczno-rozrywkowa/sportowa/mecz
piłki nożnej)*
7. Wstęp na imprezę jest: odpłatny/nieodpłatny*
Osobą reprezentującą organizatora w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
uczestnikom ww. imprezy masowej (kierownik ds. bezpieczeństwa) jest:
Pan/i :…………………………...………………………………………………………………
Nr tel. …………………...………………… Nr PESEL ……………………………………..
Numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw
bezpieczeństwa imprez masowych: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę
wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia: ………………………
…………………………………………………………………………………………………..

* niewłaściwe skreślić



WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Załączniki:
1. Opinie:
· Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach,
· Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Mysłowicach,
· Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowania Ratunkowego w Katowicach,
· Dyrektora Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
2. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza
masowa zawierający oznaczenie:
· dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
i Policji,
· punktów obsługi medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów
przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
· lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu
i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
· informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,
rozmieszeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich
według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych
i sanitariatów.
3. Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępniania go
uczestnikom imprezy masowej,
4. Pisemną instrukcję określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej oraz
warunków łączności pomiędzy podmiotami biorący udział w zabezpieczeniu
imprezy,
5. Informację o:
· liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
· przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
· liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia
służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
6. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,
7. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych
– w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
8. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie
masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej
podwyższonego ryzyka.
9. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie
udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
10. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
11. Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
osobom w niej uczestniczącym (dotyczy imprez, na które wstęp jest odpłatny).

...................................................
(podpis i pieczątka organizatora)


