
PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY PLENEROWEJ

Impreza organizowana jest:

Niskowa, gmina Chełmiec, na polach koło schronu Regelbau 668, dnia 29.07.2018r. w 

godz.: 14.00 – 19.00.

Imprezę będzie zabezpieczać Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Chełmiec, Straż Gminna.

I Założenia

W dniu 29.07.2018r. w godz.: 14.00 – 19.00. w Niskowej będzie organizowana 

rekonstrukcja historyczna

pod nazwą "Wojna w Niskowej 1945" wraz z imprezami towarzyszącymi w ramach 

projektu Zadanie „Piknik historyczno – militarny i utworzenie ścieżki edukacyjnej" jest 

współfinansowane w ramach Programu Rozwoju

   Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER     poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   realizowane jest w ramach projektu 

grantowego „Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD „Korona Sądecka”.” na 

wydzielonej i ogrodzonej taśmą ostrzegawczą części pól koło lasu w miejscowości 

Niskowa o powierzchni ok. 750 m2 usytuowanej na działkach, których właścicielem jest 

osoba prywatna.

•

Rozpoczęcie gotowości przed imprezą - godz. 10:00.

•

Rozstawienie posterunków wraz ze sprawdzeniem systemu łączności - 10:30.

•

Rozpoczęcie imprezy - godz:14:00.

•

Wpuszczanie uczestników na wydzielony teren - godz.13:00-17:00.



•

Planowy czas zakończenia imprezy - godz.18:00 - 19:00

•

Wypuszczanie uczestników z wydzielonego terenu - godz. 15:00- 18:00.

•

Maksymalna liczba uczestników - do 900 osób.

II

Zadania służb porządkowych i informacyjnych:

Członkowie służb porządkowych działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w czasie

i miejscu imprezy plenerowej. Członkowie służb informacyjnych działają na rzecz 

bezpieczeństwa  uczestników imprezy plenerowej, a w szczególności przez informowanie

ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.

Zadania szczególne:

- zapobieganie naruszeniom porządku i zasad bezpieczeństwa bezpośrednio przed 

imprezą, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu, do czasu opuszczenia miejsca 

imprezy przez uczestników;

- wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania 

polecenia wezwania do opuszczenia imprezy plenerowej;

- sprawdzanie i stwierdzenie uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie, a w przypadku 

ich braku wezwania do opuszczenia imprezy, terenu rekonstrukcji

- legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;

- zapobieganie wejściu na imprezę osób nietrzeźwych oraz sprawdzanie podczas imprezy, 

czy osoby będące jej uczestnikami nie przebywają w bezpośrednim zagrażającym 

zdrowiu lub życiu otoczeniu;

- nie korzystają w sposób nieuprawniony z elementów znajdujących się na terenie 

imprezy, tj. wchodzenie na drzewa, przemieszczanie się jednośladami;



- zapobieganie powstaniu w trakcie imprezy sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo 

dla uczestników imprezy;

- zabezpieczenie wyjść ewakuacyjnych;

- niedopuszczenie do wejścia osób niepowołanych w miejsca wydzielone tylko dla osób 

upoważnionych (VIP, Prasa, Foto, organizatorzy, obsługa);

- eliminowanie osób zakłócających lub usiłujących zakłócić przebieg imprezy;

- kierowanie ewakuacja w przypadku zagrożenia;

- wykonywanie innych czynności związanych z bezpieczeństwem imprezy zgodnie z 

sugestiami Organizatora po uzgodnieniu z organizatorem.

- współdziałanie ze służbami państwowymi oraz służbami organizatora;

- informowanie uczestników imprezy o m.in.: drogach ewakuacyjnych, punkcie 

medycznym, cateringu;

- ujęcie w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 

zabronionych.

Zadaniem służb porządkowych stanowiących odwód jest realizacja poleceń 

otrzymywanych ze stanowiska dowodzenia.

III

Organizacja i warunki ewakuacji:

I.

Organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej do czasu przybycia jednostek Służby Pożarnej 

akcją ratowniczo-

gaśniczą kieruje OSP Niskowa. 

2.

Do podstawowych obowiązków osoby kierującej akcją ratowniczo-gaśniczą należą:

1) zorganizowanie ewakuacji poza teren zagrożony osób i pracowników 

niezaangażowanych w bezpośrednią akcję ratowniczą, a w pierwszej kolejności dzieci, 

osoby niepełnosprawne i inne osoby, których życiu lub zdrowiu zagraża 

niebezpieczeństwo;

2) zorganizowanie ewakuacji mienia z rejonu zagrożonego oraz zapewnienie jego 

ochrony;

3) określenie miejsca składowania ewakuowanego mienia w takiej odległości od miejsca 

zagrożenia, aby nie utrudniało to prowadzenia akcji przez straż pożarną;



4) poinformowanie Barbary Barycz - kierownik GOK Chełmiec, przybyłej jednostki 

straży pożarnej o aktualnej sytuacji, udzielenie pierwszej przybyłej jednostce informacji 

dotyczącej:

- miejsca powstania pożaru, punktów zaopatrzenia wodnego (hydranty)

- wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych,

- pozostawanie do jego dyspozycji;

5) wyznaczenie osób do pełnienia dyżurów po zakończeniu akcji gaśniczej przez 

jednostki służby pożarnej.

IV

Postanowienia końcowe:

- szkolenie instruktażowe odbędzie się na 1 h przed imprezą;

- rozstawienie posterunków wraz ze sprawdzeniem systemu łączności odbędzie się na ½ h

przed imprezą;

V

Załączniki:

- graficzny plan zabezpieczenia imprezy;

- informacja o kwalifikacjach osób zabezpieczających imprezę;

- warunki ewakuacji


