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Dotyczy: wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez
masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) sk³adam wniosek o wydanie
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pod nazw¹:
1. Informacje o imprezie:

nazwa imprezy

data imprezy jednodniowej/ imprezy cyklicznej (od - do)

miejsce imprezy

godzina rozpoczêcia

godzina zakoñczenia

liczba miejsc dla osób na imrezie masowej

maksymalna liczba uczestników imprezy

rodzaj imprezy

liczba cz³onków s³u¿by porz¹dkowej

liczba cz³onków s³u¿by informacyjnej

2. Informacje o organizatorze imprezy:
imiê i nazwisko osoby odpowiedzialnej

tel. kontaktowy osoby odpowiedzialnej

3. Informacje o kierowniku ds. bezpieczeñstwa:
PESEL

imiê i nazwisko
kierownika ds. bezpieczeñstwa

nr i data zaœwiadczenia
o ukoñczeniu kursu dla kierowników ds. bezpieczeñstwa

nr i data licencji pracownika
ochrony fizycznej drugiego stopnia
(w przypadku imprezy masowej o podwy¿szonym ryzyku)

Za³¹czniki (zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy):
1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma byæ przeprowadzona impreza masowa, wraz
z jego opisem, zawieraj¹cy:
a) oznaczenie dróg dojœcia i rozchodzenia siê osób uczestnicz¹cych w imprezie masowej,
dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów s³u¿b ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów
przeciwpo¿arowych oraz punktów informacyjnych.

KK

£K

PS 3 (1/2) - aktualizacja 14.08.2014 (J.W.)

CI¥G DALSZY NA DRUGIEJ STRONIE

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpo¿arowych, zaworów, przy³¹czy wody,
gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo
u¿ytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu s³u¿b porz¹dkowych oraz s³u¿b informacyjnych,
rozmieszczeniu osób uczestnicz¹cych w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich
wed³ug sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2. instrukcjê postêpowania w przypadku powstania po¿aru lub innego miejscowego zagro¿enia
w miejscu i w czasie imprezy masowej, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy,
3. terminarz rozgrywek meczów pi³ki no¿nej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku
imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4. informacjê o:
a) przewidywanych zagro¿eniach bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
b) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposa¿eniu i sposobie rozmieszczenia s³u¿by
porz¹dkowej oraz s³u¿by informacyjnej;
5. informacjê o sposobie zapewnienia identyfikacji osób bior¹cych udzia³ w imprezie masowej w przypadku meczu pi³ki no¿nej lub imprezy masowej podwy¿szonego ryzyka;
6. informacjê o zainstalowanych urz¹dzeniach rejestruj¹cych obraz i dŸwiêk, o których mowa
w art. 11 ustawy;
7. informacjê o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach
bêd¹cych w zarz¹dzie jednostek organizacyjnych podleg³ych, podporz¹dkowanych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
8. Dowód uiszczenia op³aty skarbowej w wysokoœci 82z³.

podpis (-y) wnioskodawcy
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