REGULAMIN PLACÓW MIEJSKICH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ ESTRADĘ POZNAŃSKĄ
§1
1. Plac Wolności, Plac Kolegiacki i Stary Rynek, zwane dalej „Placami” to ogólnie dostępne
obszary wypoczynku i rekreacji i organizacji wydarzeń kulturalnych.
1.1.
Obszar Placu Wolności obejmuje płytę główną, z wyłączeniem: schodów budynku
Arkadii oraz chodników usytuowanych po zewnętrznej stronie wygrodzonych obszarów
zieleni. Nieruchomości bezpośrednio przyległe znajdują się poza obszarem
administrowanym przez Estradę Poznańską. Na Placu znajduje się strefa gastronomiczna
oraz strefa kulturalno-rekreacyjna.
1.2.
Obszar Placu Kolegiackiego obejmuje płytę główną, z wyłączeniem drogi jezdnej.
1.3.
Stary Rynek obejmuje płytę główną, z wyłączeniem uliczek dochodzących.
2. Zarządcą Placów jest Estrada Poznańska.
3. W przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych przez podmioty zewnętrzne, uczestników
obowiązują ponadto regulaminy ustanowione przez ich organizatorów.
4. Wejście na teren Placów oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów
zawartych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas wydarzeń
kulturalnych.
5. Wszystkie osoby obecne na Placach są zobowiązane zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz
stosować się do poleceń i nakazów służb porządkowych i pracowników Estrady Poznańskiej.
§2
1. Na obszarze Placów zezwala się na:
a) organizowanie wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. koncertów, widowisk, pokazów
filmowych etc. na warunkach uzgodnionych z Estradą Poznańską;
b) prowadzenie działalności gastronomicznej na warunkach uzgodnionych z Estradą
Poznańską;
2. Woda zasilająca fontanny nie nadaje się do spożycia ani kąpieli.
3. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie Placu przedmioty
wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i pozostawiony sprzęt.
4. Na terenie Placów obowiązuje cisza nocna.
§3
W celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa życia i zdrowia na obszarze Placów zabrania się:
1) niszczenia i uszkadzania urządzeń i obiektów stanowiących wyposażenie Placu,
w szczególności: sceny i jej wyposażenia, fontann, stref zieleni, ławek, pojemników na
śmieci, stojaków rowerowych, latarni, murków, ogrodzeń zieleni itp.;
2) korzystania z urządzeń i obiektów Placu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
3) niszczenia trawników, drzew i nasadzeń roślin;
4) wyrzucania śmieci poza pojemniki na śmieci;
5) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
6) zanieczyszczania fontanny;
7) wchodzenia do fontanny oraz kąpania psów w fontannie;

8) pozostawiania psich odchodów na trawnikach i alejkach (psie odchody należy wrzucać do
specjalnych pojemników lub koszy na śmieci);
9) wjazdu, postoju i poruszania się pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem:
a) rowerów oraz wózków inwalidzkich,
b) pojazdów dopuszczonych ze względu na organizację wydarzeń na czas montażu
i demontażu infrastruktury związanej z organizacją wydarzeń kulturalnych,
c) w szczególnych przypadkach, pojazdów dopuszczonych za pisemną zgodą zarządcy
terenu;
10) jeżdżenia hulajnogami, rowerami, na rolkach, łyżworolkach i deskorolkach po murkach,
schodach, ławkach i pozostałym wyposażeniu lub w każdy inny sposób zagrażający
bezpieczeństwu życia lub zdrowia użytkowników Placów lub powodujący jego niszczenie;
11) spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi (ogródki
gastronomiczne);
12) spożywania substancji odurzających;
13) rozniecania ognia, palenia ognisk i grillowania;
14) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla użytkowników (np. scena,
infrastruktura wydarzeń kulturalnych),
15) zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz tarasowania
wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
16) prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, kulturalnej bez zgody zarządcy
terenu;
17) sprzedaży towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ulotek, reklamowania, akwizycji
oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody zarządcy terenu;
18) zakłócania odbywających się wydarzeń kulturalnych

§4
1. Względem osób naruszających porządek publiczny oraz postanowienia niniejszego
Regulaminu i regulaminów wydarzeń kulturalnych będą podejmowane adekwatne działania
i stosowane środki dopuszczone prawem.
2. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Placów można składać
pisemnie w siedzibie Estrady Poznańskiej lub drogą mailową na adres:
sekretariat@estrada.poznan.pl.
§5
1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.
2. Estrada Poznańska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.estrada.poznan,pl
4. Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 r.

