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o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie cyklu imprez masowych

Zgodnie z art. 25 pkt I ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych, wnoszę o wydanie
zezwolenia na organizację Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016", który odbędzie się w dniach 13 - 16

lipca 2016r. W ramach Festiwalu organizator planuje przeprowadzic cykl imprez masowych. Koncerty w miejscach

przeprowadzania imprez masowych odbywać się będą według załączonego harmonogramu przedstawionego w

ęokumencie „Projekt organizacji i zabezpieczenia Festiwalu Przystanek Woodstock". Festiwal odbędzie się na terenie

yłego poligonu wojskowego położonego w obrębie miasta Kostrzyn nad Odrą na terenach wydzierzawionych, o ktorych

stanowią umowy dzierżawy dołączone do wniosku. Przewidywana liczba miejsc dla osob przebywających na

terenie Festiwalu szacowana jest na 130 000 osób. Teren imprez masowych udostępniony dla publiczności

zajmuje powierzchnię łączna 37 500m2 co zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy o bezpieczeństwie imprez

masowych, daje możliwość przebywania 75000 osób publiczności w-czasie i miejscu trwania imprez

masowych. Pozostały teren Festiwalu w tym po oraz strefy sponsorskie i sanitarne zabezpieczone
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są dodatkowo przez służby porządkowe i informacyjne organizatora imprezy odpowiadające 55 000

publiczności. Przewidywana maksymalna liczba uczestników w ciągu 4 dni Festiwalu szacowana jest na ok.

400 000 osób. W tym roku wzmożone zostaną działania związane z potencjalnym zagrożeniem wniesienia na

teren Festiwalu oraz imprez masowych, materiałów niebezpiecznych w tym materiałów pirotechnicznych.

Teren całego Festiwalu zostanie ogrodzony płotem ażurowym o wysokości 2,l0m. Na bramach wejściowych

na teren Festiwalu zostanie przeprowadzona kontrola osób oraz bagażu. Istnieje możliwość prowadzenia na

azystkich bramach wejściowych kontroli dotyczących materiałów piroteclmicznych oraz materiałów

radioaktywnych przez służby profesjonalne biorące udział w zabezpieczeniu Festiwalu, przy pomocy urządzeń

specjalistycznych. Kontrola osobista oraz kontrola bagażu dotyczy osób przybywających na Festiwal i

prowadzona będzie przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy. Po zmianie formuły

Festiwalu z ,,otwartej“` na ,,zamkniętą"', organizator zminimalizował tym samym potencjalne ryzyko

przedostania się na teren Festiwalu oraz imprez masowych osób stwarzających zagrożenie o charakterze

terrorystycznym. W związku z powyższym ilośó sił i środków a także wprowadzenie nowych zasad związanych

z organizacją i zabezpieczeniem imprezy pozwala wnioskować, iż przedmiotowy cykl imprez nie należy do

imprez o podwyższonym ryzyku W myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

1. Na terenie imprezy nie będą zainstalowane urządzenia utrwalające przebieg imprezy w rozumieniu monitoringu

pod kątem bezpieczeństwa imprezy. Impreza jest imprezą artystyczną, rejestrowaną tylko pod kątem
Q aflystycznym dla potrzeb produkcji materiałów audiowizualnych i programów telewizyjnych. Rejestracja

imprezy dotyczy' tylko sceny oraz artystów na niej występujących.

2. Sprzedaż i podawanie piwa nie będzie prowadzone na terenie imprez masowych lecz na terenie Festiwalu w

miejscach do tego wyznaczonych. Zgodnie z regulaminem imprezy na terenie imprez masowych obowiązuje

zakaz sprzedaży alkoholu.
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Osobą reprezentującą organizatora imprezy jest Jerzy Owsiak - Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy a w przypadku jego nieobecności Pan Radosław Mysłek specjalista ds. organizacji imprez

Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; tel (22) 852 32 l4 lub 0 695 870 010.

Osoba reprezentująca organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy jest kierownik

ds. bezpieczeństwa - Pan Radosław Mysłek posiadający zaświadczenie odbycia przeszkolenia w zakresie

wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa według wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

23 marca 2010r w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby

porządkowe, i służby informacyjne, organizatora imprezy masowej.

Organizator wystąpił odpowiednio do: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej

Straży Pożamej, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego,

Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębno, celem uzyskania opinii dotyczącej zabezpieczenia terenu Festiwalu w tym

cyklu imprez masowych organizowanych w ramach Festiwalu.

Do wniosku w terminach ustawowych dołączone zostaną następujące załączniki:

l Projekt organizacji i zabezpieczenia Festiwalu Przystanek Woodstock 2016r.

2 Opinie:

'f Komendanta Miejskiego Policji.
W Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej.

Ü W Kierownika Pogotowia Ratunkowego.
1/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3 Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

"\'\'\\'\"\
¬:i¬::›

oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
dróg ewakuacyj nych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
oznaczenie punktów pomocy medycznej,
unktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
unktów informacyjnych,

oznaczenie lokalizacji hydrantów
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W przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników obiektu lub terenu,
Informacje o rozmieszczenia służb porządkowych,
rozrnieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów,
rozmieszczeniu punktów gastronomicznych,
rozmieszczeniu sanitariatów,
rozmieszczenia pojemników na odpady,'\"\"\\"`\

4. Regulamin obiektu wraz z informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

5. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy

masowej .

ó. Informację określającą stan liczebny, organizacje, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb:

porządkowej i informacyjnej; (instrukcja bezpieczeństwa str.

'i'. Przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

8. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób.

9. Pisemną instrukcję określającą zadania służy porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami

biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

10. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie

imprezy masowej

1 l _

I 2.

Polisę ubezpieczeniową,

Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych,

parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w
c zarządzie tej jednostki.

13.

14.

Umowa dzierżawy terenu, na którym organizowany jest cykl imprez masowych.

Zaświadczenia dotyczące uprawnień kierownika ds. bezpieczeństwa oraz osoby odpowiedzialnej za

zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy.
15.

ló.

17.

Dokumentacje formalne-prawną organizatora oraz producenta imprezy - wpis do KRS

Umowę między organizatorem imprezy a producentem wykonawczym.

Upoważnienie dla Radosława Mysłek.
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18. Zgłoszenie do Powiatowego inspektora budowlanego.

I9. Pisma potwierdzającego poinformowanie komendanta oddziału Straży ranicznej

20. Decyzji Urzędu Marszałkowskiego na wykorzystanie drogi w sposób ~' ~' ególny.
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o wiadomości: f L

Komendant Miejski Policji - `,. - --
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarne-Epidemiologicznej
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno
Wojewoda Lubuski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Komendant Wojewódzki Policji
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Kostrzyn nad Odrą, dnia 05.07.2016 r.

Nasz znak: W053 10.320 I 6.JSz.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 i art. 29 ust.1, 2, 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 t.j.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t. j. z póżn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Warszawie z dnia 03
czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. organu 10.06.2016 r.)

zezwalam

Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19c,
zarejestrowanej w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Publicznej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000030897, na zorganizowanie i przeprowadzenie w Kostrzynie nad Odrą w dniach od
13 lipca 2016r. dol? lipca 2016r. Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”, obejmującego
cykl imprez masowych artystyczno-rozrywkowych, które odbędą się na terenie byłego poligonu
wojskowego położonego w obrębie 3 miasta Kostrzyn nad Odrą (w tym: umowa najmu
GP.6345.4.l'i'.2016.LB - nr działek: 1/9; M49; 4/27; 20/1 1 oraz umowa dzierżawy z dnia 15.06.2016 r. ~
nr działek: 201351; 17/7)

Cykl imprez masowych artystyczne-rozrywkowych, w ramach Festiwalu „Przystanek Woodstock -
Kostrzyn 2016", odbędzie się w następujących miejscach:

a) teren przed Dużą Sceną o powierzchni 25 000 mi, stanowiący część działki o numerze
ewidencyjnym 4/49, położonej w obrębie 3 Miasta Kostrzyna nad Odrą, udostępniony dla 50 000
widzów;

b) teren przed Małą Sceną o powierzchni 9 000 mi, stanowiący część działek o numerach
ewidencyjnych 20/4 oraz 17/7, położonych w obrębie 3 Miasta Kostrzyna nad Odrą,
udostępniony dla 18 000 widzów;

c) teren namiotu głównego Akademii Sztuk Przepiękuych o powierzchni l 500 mi, stanowiący
część działki o numerze ewidencyjnym 1/9, położonej w obrębie 3 Miasta Kostrzyna nad Odrą,
udostępniony dla 3 000 widzów;

d) teren namiotu Pokojowa Wioska Kryszny o powierzchni 2.000m*, stanowiący część działki o
numerze ewidencyjnym 1/9, położonej w obrębie 3 Miasta Kostrzyna nad Odrą, udostępniony dla
4 000 widzów.

Łączna maksymalna liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie w powyższych miejscach imprez
masowych artystyczno-rozrywkowych - wynosi 75.000 osób.

Przewidywana liczba miejsc dla osób przebywających na terenie Festiwalu „Przystanek Woodstock -
Kostrzyn 2016”, według deklaracji złożonej przez organizatora we wniosku, szacowana jest na 130 000
osób, w tym 75 000 osób na terenach imprez masowych artystyczno-rozrywkowych oraz 55 000 osób na
pozostałym terenie Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”.
Maksymalna liczba uczestników, deklarowana przez organizatora, w ciągu 4 dni ma wynosić ok. 400 000
osób.

W związku z przedstawioną Opinią Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 czerwca
2016 r., znak: L.dz.:G-340/16 stwierdzam, że imprezy, o których mowa w pkt. 1 a) il b_} są imprezami
masoflmi aflysjyczno-rozrywkowymi podwyższonego flgka.
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6.

7.

8.

9.

10.

1

Miejsca poszczególnych imprez masowych artystyczne rozrywkowych należy wydzielić i odpowiednio
oznaczyć zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 t.j.) - zwanej dalej: u.b.i.m., oraz zapewnić wszystkie wymagania, o których
mowa w art. 3 pkt. 14.

Liczbę służb porządkowych i informacyjnych, uwzględniając charakter poszczególnych imprez, należy
zapewnić w następujących ilościach:

a) Duża Scena (impreza maso\¿'a_pod\_¶yższonego gygykaj zabezpieczana przez co najmniej 1 .01 1
osób, w tym 506 osób służb porządkowych i 505 osób służb informacyjnych (art. 6 ust. 2 pkt. 2
nam);

b) Mała Scena  mmgwa podwyższonego ryzyka) zabezpieczana przez co najmniej 371
osób w tym 186 osób służb porządkowych i 185 osób służb informacyjnych (art. 6 ust. 2 pkt. 2
u.b.i.m.);

c) Namiot główny Akademii Sztuk Przepięknych zabezpieczana przez co najmniej 37 osób w tym
8 osób służb porządkowych i 29 osób służb informacyjnych (art. 6 ust. 2 pkt. 1 u.b.i.m.);

d) Namiot Pokojowe] Wioski Kryszny zabezpieczana przez co najmniej 47 osób w tym 10 osób
służb porządkowych i 37 osób służb informacyjnych (art. 6 ust. 2 pkt. 1 u.b.i.m.).

Łącznie imprezy masowe artystyczne-rozrywkowe, (zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 i 2 u.b.i.m.) musi
zabezpieczać co najmniej 1.466 członków służby porządkowej i informacyjnej, przy czym członkowie
służby porząrlkowej stanowić mają co najmniej 710 osób.

Zobowiązuję organizatora do zabezpieczenia pozostałego terenu Festiwalu „Przystanek Woodstock -
Kostrzyn 2016”, w tym pól namiotowych oraz stref sponsorskich i sanitarnych, przez służby porządkowe
i informacyjne organimtora imprezy odpowiadające 55 000 osób, tj. 557 osób służby porządkowej i
służby informacyjnej, w tym nie mniej niż 112 osób służb porządkowych.

Łącznie służby porządkowe oraz służby informacyjne stanowić mają co najmniej 2.023 osoby, przy
czym członkowie służby porządkowej stanowić mają co najmniej 822 osoby.

Z uwagi na fakt, że dwie imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe (Duża i Mała Scena) są imprezami
masowymi artystyczne-rozrywkowymi podwyższonego ryzyka, Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa
(art.19 ust. 4 u.b.i.m.) - może być wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie i została wpisana na listę, o
której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W związku z
powyżsąym zobowiązuje Qllganizatüra do dostarczenia niezwłocznie, nie ,póżnipj jednak niż do dnia
rozpoczęcia-Festiwalu, tj. 13 lipca 2016r., do1śnt[1_ßflílłlāflfwifirdzajacego wpisanie-Kierownika do spraw
bezpieczeństwa na listęękwalifikowanych pracownikĆ'w ochrony fizycznej

Zobowiązuję organizatora do zapewnienia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych na terenie imprez masowych artystyczno-rozrywkowych podwyższonego ryzyka
(,,Duża scena” i ,,Mała scena”) (art. 8a ust.1 u.b.i.m.).
Na pozostałym terenie Festiwalu sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych
zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych

Zobowiązuję organizatora do utrwalania przebiegu imprez masowych artystyczrlo-rozrywkowych
podwyższonego ryzyka (,,Duża Scena” i ,,Mała Scena”), a w szczególności zachowania osób -
uczestników tych imprez, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dżwięk zgodnie z art. 11 ust.8
u.b.i.m.

Zobowiązuję organizatora do zapewnienia na terenie Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn
2016”, z uwzględnieniem imprez masowych artystyczne-rozrywkowych podwyższonego ryzyka,
odpowiedniej liczby służb medycznych wymaganej przepisami § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra
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Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod
względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. z 2012 r. poz.1 31).

Zobowiązuję organizatora do umieszczenia Regulaminu Imprez Masowych odbywających się w ramach
Festiwalu oraz Regulaminu Terenu Festiwalu Przystanek Woodstock 2016 w widocznych miejscach,
przed każdym udostępnionym wejściem na teren Festiwalu oraz dróg prowadzących na teren imprez
masowych.

Zobowiązuję organizatora do zapewnienia wszystkich pozostałych warunków bezpieczeństwa i
wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z
2015r. poz. 2139 t. j.) oraz przepisach wykonawczych, zgodnie z przedłozonym wnioskiem wraz z
załącznikami.

Zezwolenie wydaje się zobowiązując organizatora do spełnienia wsgstkich warunków zawartych w
przedstawionych Qgi¿|i¿r_':g organów wymienionych w cyt. wyżej ustawie (art. 25ust. 1 pkt.2):

*P Opinii Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. znak: G-3401'16 z dnia 20
czerwca 2016r.

*P Opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożamej w Gorzowie Wlkp. znak:
PZ.5563.12.2016 z dnia 24 czerwca 20161".

lie Postanowienia-Opinii Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego - Koordynatora
ds. Ratownictwa Medycznego Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą znak:
Postanowienie nr 1/2016 z dnia 6 czerwca 2016r. (

F Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. znak:
HK-52-12111/16 z dnia 21 czerwca 2016r.

15. Ponadto zobowiązuję organizatora do spełnienia warunków zawartych w decyzji Marszałka
Województwa Lubuskiego znak: DG.l11.8030.61.2016.MK z dnia 29.015.201 6r.

Uzasadnienie

W dniu 10 czerwca 2016 r. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w
Warszawie ul. Dominikańska l9c złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na organizację Festiwalu
„Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”, który odbędzie się od dnia 13 lipca 2016r. do dnia 17 lipca
2016r. na terenie byłego poligonu wojskowego położonego w obrębie 3 miasta Kostrzyn nad Odrą, na
terenach wydzierzawionych.
Z przedłozonej przez organizatora dokumentacji wynika, ze imprezami masowymi artystyczne-
rozrywkowymi będą:

a. „Festiwal Przystanek Woodstock -- Duża Scena”.
b. „Festiwal Przystanek Woodstock - Mała Scena”.

. „Festiwal Przystanek Woodstock - Akademia Sztuk Przepięknych”.
„Festiwal Przystanek Woodstock - Pokojowa Wioska Kryszny”.FLÜ

Ponadto organizator przewiduje, ze na terenie przyległym do imprez masowych artystyczne-
rozrywkowych -terenie Festiwalu ,, Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”, znajdować się będą m.in.:
pola namiotowe, parkingi, „Wioska Motocyklowe”, „Wioska Piwna”, Toi Camp”, obiekty
gastronomiczne, obiekty handlowe, trafostacje, agregaty prądotwórcze, toalety i umywalnie polowe,
centra dowodzenia.

Z uwagi na to, że prowadzenie pól narniotowych podlega rejestracji organizator, na
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016r. poz.
187t.j.) złożył do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą wniosek o dokonanie wpisu do
ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie
miasta Kostrzyn nad Odrą

Organizator w złożonym wniosku określił, ze: Przewidywana liczbo miejsc :ilo osób przebywających
no terenie Festiwalu szocowono jest no 130 000 osob. Teren imprez masowych udosą-z'pniony dłu
publiczności zojmuje powierzchnie łączną 3 7 500 mi, co zgodnie z orf. 3 pkt 14 u.b.i.m. doje moziiwość
przebywania' 75 000 osób publiczności w czosie i miejscu Irwonio imprez mos'ou-jßcir. Jednocześnie
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wnioskodawca (WOŚP) zadeklarował: Pozostały teren Festiwalu, w tym poia namiotowe oraz strefy
sponsorskie i sanitarne zabezpieczone sa dodatkowo przez służby porządkowe i informacyjne
organizatora imprezy odpowiadające 55 000 publiczności Organizator ponadto przewiduje, że
maksymalna liczba uczestników w ciągu 4 dni festiwalu szacowana jest na ok. 400 000 osób.

W złożonym wniosku jest też informacja, że teren całego festiwalu ma być ogrodzony płotem
ażurowym o wys. 2.l0m. Ma powstać 14 bram spełniających funkcje kontroli osobistej oraz bagażu,
która będzie dotyczyła osób przybywających na Festiwal. Prowadzone ma być ona przez służby
porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy. Tym samym organizator określił, że nastąpiła
zmiana formuły Festiwalu z „otwartej” na „zamkniętą”.

Do wniosku zostały dołączone dokumenty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt.3a, ust. 2; art. 26 ust. 1
i 2 oraz art. 27 pkt. 3 u.b.i.m.

W dniu 14 czerwca 2016r. wezwano organizatora do usunięcia braków wniosku. W dniu 21
czerwca 2016 r. organizator uzupełnił wniosek o brakujące dokumenty.

Do dnia 28 czerwca wpłynęły cztery opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 {u.b.i.m), tj:
Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., oraz dysponenta
zespołów ratownictwa medycznego - Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą.

Z. przedłożonych tz zawaflmi do spełnienia warunkamituwagamilz Komendanta Miejskiego
Policji w Gorzowie Wlkp., Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. oraz dysponenta zespołów
ratownictwa medycznego - Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą wynika, że przeprowadzenie Festiwalu
„Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”, w ramach którego planuje się cykl imprez masowych
artystyczne - rozrywkowych, nie zagraża bezpieczeństwu ich uczestników (wszystkie cztery pozytywne
opinie).

Biorąc pod uwagę Opinię Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., uzasadnione jest
określenie imprezy masowej przed Dużą Sceną (teren udo.stepni*ony dia 50 tys. widzów) oraz Małą
Sceną (teren udostępniony dla 18 tys. widzów), za imprezę masową podwyższonego ryzyka
zdefiniowana w art. 3 pkt S u.b.i.m.
W związku z powyższym zobowiązuje się organizatora do spełnienia wymogów imprezy masowej
podwyższonego ryzyka wynikających z u.b.i.m. wskazanych w sentencji zezwolenia.

Organizator, zgodnie z załączonyrni do wniosku dokumentami oraz uwagami zawartymi w
opiniach, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 oraz w art. 26 ust. 2 u.b.i.m., ma zapewnić właściwe
zabezpieczenie sanitarne, medyczne, rozplanowanie dróg ewakuacji, rozmieszczenie sprzętu ratownicze-
gaśniczego, niezbędne ilości służb porządkowych i informacyjnych.

Należy także nadmienić, że z informacji zawartych w Opinii Komendanta Miejskiego Policji w
Gorzowie Wlkp. wynika, iż dodatkowo Policja szacuje udział w zabezpieczeniu imprezy około 1.555
funkcjonariuszy Policji.

Wobec powyższych okoliczności oraz stanu prawnego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Niniejsze zezwolenie zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 t. j. z późn. zm.).
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Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Pouczenie

Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra w terminie 14 dni

od otrzymania decyzji.

Ot¿zy¿ują:

1. Fundacja WOŚP w Warszawie.
2. ata

Do wiadomości:

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp.
Komendant Miej ski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
Prezes Zarządu Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą.
Wojewoda Lubuski - LUW

I
.„.|,_| ,._.

'll " _. .
| I I

I ' _. Í

| 'J' '
.

1
""|

"'-.

"'\-

BRAK ZASTRZEZEŃ
FoF1MAš_No-Pnavxvcu

ana..... 2 rIf I l O I F l I I II IIIÍ'

t¬t.."s.1.š.lJ f* . " ta. wi Y

iztibe . ąt‹:.ie.'i
FF-F' -' -Ź-`=.E'›4

U a rs ti /Ź, ,iz _
_ ja Š'/~'"" 1"*-Í f'-L1; _i .Ä-"`it.;fi ii'



1

-I-íkí

-q_

ł

1

__'___-___Å_I

"~"l.1.i[-'th

--~ - _ - __ Kostrzyn nad Odrą, dnia 06 lipca 2016r.

Nasz znak: ilālot -.-ĹIÜÅ (9-"1Í -

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 111 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 j.t.. ze zm.) w zw. z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 marca
2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2139 t.j.), Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą, działając z urzędu

POSTANAWIA

sprostować pkt 9 zdanie drugie w decyzji Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odr1)ą z dnia 05.07.2016r.,
znak: WO5310.3.2016.JSz., w ten sposób, że:

w miejsce wyrażenia o treści: „Na pozostałym terenie Festiwalu” wpisać wyrażenie: „Na terenie
pazostabøch dwóch imprez masowych, tj Akademia Sztuk Przepieknych oraz Pokojowa Wioska
Krysany”

Wobec powyższego pkt 9 zdanie drugie w/w decyzji otrzymuje brzmienie o treści:

„Na terenie pozostałych dwóch imprez masowych, tj. Akademia Sztuk Przepięlcnych oraz Pokojowa
Wioska Iúyszny, sprzedaz, podawanie ispożywanie napojów alkoholowych zawierajacych nie więcej nie
3,5 % alkoholu moga odbyvvać sie wyłacznie w miejscach do tego wyznaczonych”.

Uzasadnienie

Rozpoznając wniosek Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z dnia 08.06.2016r.
(wplyw do tut. organu 10.06.2016r.) na zorganizowanie i przeprowadzenie w Kostrzynie nad Odrą w
dniach od 13 lipca 2016r. dol? lipca 2016r. Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”,
obejmującego cykl imprez masowych artystyczne-rozrywkowych, organ po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, w pkt 9 zdanie drugie wydanej decyzji z dnia 05.02.2016r., znak:
WO5310.3.20l6.JSz, określił organizatorowi, że „Na pozostałym terenie Festiwalu sprzedaż, podawanie i
spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu mogą odbywać się
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych”.
Zgodnie jednak z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2139 t.j), na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej
podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
Wobec tego poprzez określenie w treści decyzji możliwości sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu na terenie Festiwalu, a nie
na terenie imprezy masowej, organ wbrew dyspozycji w/w przepisu ustawy, rozszerzył obszar
terenu objętego możliwością sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.

Zgodnie z art. 111 ust. la k.p.a., organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1 (tj. również co do
rozstrzygnięcia), w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Wobec powyższego należało postanowić, jak w sentencji.
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Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w term1n1e 7

Pouczenie

dni od dnia jego doręczenia.
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1. Fundacja WOŚP w Warszawie.
2. afa

Do wiadomości:

Í*":“'"*"'*!“'¿"""

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp.
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Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
Prezes Zarządu Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą.
Wojewoda Lubuski - LUW
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Komendant Miejski Policji

w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wyszyńskiego 122 tel. 95 7382 002 resort 791 2002 e-mail: |‹omendant.kmp_gorzow@go.po|icja.gou.pI
65-400 Gorzów Wlkp. fax. 95 7382 015 resÍŸŠĘGg_ ` Š"'f*\_Qf?EFrzow.lubusl<a.policja.gorr.pl
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Działając na podstawie art. 25 ust. 3 w zw. z ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 ma
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015, poz. 2139) wydaję opinię o niezbędnej
wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprez masowych w ramach Festiwalu
„Przystanku Woodstock 2016”, który odbyć się ma w okresie od dn. 13.07.2016r. godz. 15.00
do dn. 18.07.2016r. godz. 02.00, organizowanych przez FUNDACJĘ WIELKIEJ ORKIESTRY
swrĄTEczNE.| POMOCY, ur. Dominikańska rsc, 02 - 788 warszawa. a rak.-ze 0 zasrr-zeżenraeh
do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Teren planowanych imprez - miasto Kostrzyn nad Odrą, na obrzeżach aglomeracji miejskiej,
w bezpośrednim sąsiedztwie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

l. Przewidywana przez Policję zagrożenia:
' zakłócenia porządku publicznego;
' kradzieże, przywłaszczeni, wymuszenia rozbójnicze;
' bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, naruszenia nietykalności, lincze;
' przestępstwa narkotykowe - handel, udostępnianie, posiadanie;
' naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
' przestępstwa na tle seksualnym;
' przestępstwa na tle rasowym i przestępstwa na tle religijnym;
' zamachy terrorystyczne;
' panika wywołana fałszywym alarmem lub faktycznie zaistniałym zamachu lub innym

zagrożeniem dla życia lub zdrowia.
Il. Kalkulacja wielkości sił i środków potrzebnych do realizacji zabezpieczenia imprez -

wielkość sił i środków organizatora należy dostosować do rodzaju imprezy masowej
określonej w zezwoleniu (decyzji) Burmistrza Miasta Kostrzyn n/Odrą.

Z uwagi na przewidywane zagrożenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
uczestników imprez masowych organizowanych w ramach Festiwalu Woodstock, do jego
zabezpieczenia zaplanowano 1555 funkcjonariuszy Policji.

lll. Zastrzeżenia do stanu technicznego terenu imprezy masowej - teren Festiwalu
Woodstock i planowanych imprez masowych - to obszar przylegający bezpośrednio
do sprawdzonego wcześnie, pod względem minerskim, terenu (teren byłego poligonu).
Teren, który nie został sprawdzony pod kątem pirotechnicznym należy wydzielići oznaczyć
w celu niedopuszczenia do przebywania tam uczestników imprez.
Na godstawie grzedstawionei dokumentagji, grzegrowadzonei lustracji oraz analig gygka,

z uwagi na wskazane zagrożenia, a w szczególności - zagrożenie terrorystyczne oraz
możliwość Lystggienia aktów ganiki, sœwodowanej rzeczjgistym, jak i fałszygrggm alarmem -
imgregy masowe grzed Dużg Sceng (teren udostggnionjg dla 50 ggs. widzów! oraz Małg
Sceng (teren udostggnionz dla 18 tys. widzówz, oginiuig jako imgrezy masowe
zdefiniowane w art. 3 gkt 5 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezgieczeństwie imgrez
masowych.



UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2016 roku, na podstawie art. art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych Fundacja Wielkiej Orkiestry' Świątecznej Pomocy

zwróciła się do Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii, o której
mowa w art. art. 25 ust. 3 cyt. ustawy. W dniu 10.06.2016 roku, nadkom. Wiesław ADAMSKI
wraz z podinsp. lreneuszem KAPŁONEM, działając z mojego upoważnienia, dokonali lustracji
terenu na którym zaplanowano przeprowadzenie imprez masowych.

Na podstawie złożonej przez organizatora dokumentacji oraz w oparciu o wnioski
i spostrzeżenia z lustracji terenu ustalono następujący stan faktyczny:
Ocena stanu technicznego obiektu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa
i zachowania warunków bezpieczeństwa, w zakresie:
1) Poprawności oznaczenia dróg dojścia i rozchodzenia osób uczestniczących

w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów
ratowniczych i Policji -stwierdzono, że: oznakować właściwie wg załączonej dokumentacji
i zachować drcżność dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdem
Policji i służb ratunkowych. Obszar nie sprawdzony pod kątem pirotechnicznym, przylegający
bezpośrednio do sprawdzonego terenu, bezwzględnie należy wydzielić i oznaczyć w celu
niedopuszczenia do przebywania uczestników imprez.

2) Stanu ogrodzenia terenu - jego trwałość, poprawność oznaczenia bram i przejść
dla uczestników imprez, wyznaczenia odrębnych wejść i wyjść przeznaczonych
dia uczestników antagonistyczne nastawionych - stwierdzono, że: udostępniony dla
uczestników poszczególnych imprez masowych teren, tj.:

- przed Dużą Sceną o pow. 25.000 mi,
-~ przed Małą Scena o pow. 9000 mi,
- namiotu Akademii Sztuk Przepięknych o pow. 1500 mi,
- namiotu Pokojowej Wioski Kryszny o pow. 2000mi

należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami ustawowymi określonymi dla rodzaju imprezy
masowej (w szczególności - teren „Dużej” i „Małej Scenyi), jaka zostanie określona
w decyzji organu wydającego zezwolenie na jego przeprowadzenie.

3) Stanu odgrodzenia estrady od widowni - jego tnvałości, właściwości utrudniających
pokonanie przez osoby nieuprawnione stwierdzono, że: zgodnie z przedłożoną
dokumentacją - Duża Scena będzie oddzielona od widowni swoją konstrukcją (podłoże
sceny ok. 4 m. nad ziemią), co uniemożliwi wtargnięcie osób postronnych, odgrodzenia scen
przewidziano dla Małej Sceny, Akademii Sztuk Przepięknych oraz Wioski Kryszna - ciężkimi
płotami antywyważeniowymi typu MOJO.

2 Ocena przedsięwzięć organizatora imprez związanych ze spełnieniem warunków
bezpieczeństwa w zakresie:
1) Rozmieszczenie uczestników na widowni, utrudniającego ich niekontroiowane

przemieszczanie się, w tym zamontowanie na widowni środków technicznych
utrudniających takie przemieszczanie - stwierdzono, źe: brak elementów
utrudniających niekontrolowane przemieszczanie się uczestników, tereny poszczególnych
imprez masowych nie są ogrodzone (organizator przewidział jednak ogrodzenie terenu
całego Festiwalu płotem ażurowym o wys. 2,1 m). Organizator przewiduje udział nie
większej ilości uczestników niż:

" przed Dużą Sceną - 50.000 widzów,
I przed Małą Sceny - 18.000 widzów,
' Namiotu Głównego Akademii Sztuk Przepięknych 3.000 widzów,
' Namiotu Pokojowe] Wioski Kryszny 4.000 widzów.

Przewidflana (wskazana) grzez organizatora liczba uczestników goszczególnych imgrez
masowych, a w szczególności imprez przed „Dużą Sceną” jest zdecydowanie zaniżona.
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Świadczy o tym nie tylko doświadczenie lat poprzednich (uczestnicy koncertów
odbywających się na „Dużej Scenie” zajmowali teren zdecydowanie większy, niż terem
wskazany w załączonej do wniosku dokumentacji, jako teren udostępniony dla imprezy
masowej; stad też i liczba uczestników odbywających się w tym miejscu imprez masowych
byla zdecydowanie wyższa niż przewiduje organizator), ale także analiza dokumentacji
składanych w latach poprzednich (w 2015 roku przewidywana liczba uczestników imprez
przed „Dużą Scene”, wskazana przez organizatora W ówcześnie złożonej dokumentacji,
wynosiła 60 tys. osób).

2) Umieszczonych informacji dotyczących: regulaminy imprez masowych, regulaminu
obiektu oraz programu - stwierdzono, że: regulaminy imprez oraz regulamin terenu
należy umieścić w widocznym miejscu, przed każdym udostępnionym wejściem na teren
imprezy (dróg prowadzących na teren imprezy).

3) Stanu pomieszczeń wyznaczonych dla służb kierujących zabezpieczeniem imprez,
w tym ich usytuowania i wyposażenia - stwierdzono, że: pomieszczenie zostało
wyznaczone przez organizatora, za główną sceną w centrum dowodzenia wszystkich służb.

4) Sprzedaży biletów - stwierdzono, że: powyższa impreza jest imprezą nie biletowaną,
dostępną dla wszystkich zainteresowanych.

5) System monitoringu (zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej - Dz. U. 2011 Nr 16 poz. 73):
tereny planowanych imprez masowych nie zostaly umieszczone przez Wojewodę
Lubuskiego w wykazie stadionów, obiektów lub terenów na których utrwalanie przebiegu
imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dżwięk jest obowiązkowe.

6) inne: sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu - stwierdzono, że: sprzedaż,
podawanie i spożywanie alkoholu będzie prowadzona jedynie w miejscach wyznaczonych,
poza terenem imprezy masowej.

3. W zakresie dokumentacji przedłożonej przez organizatora stwierdzono:
1) Graficzny plan obiektu / terenu na którym mają być przeprowadzone imprezy

masowe wraz z jego opisem (tym zapisy art. 3a ust.5 UoBlM) - załączone
do dokumentacji.

2) instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia, wraz z opisem graficznym - zostala załączone do dokumentacji.

3) informacje o.'
a) liczbie miejsc dla osób na terenie festiwalu wznosi: 130.000 osób, w tym:

' Przed Dużą Sceną 50.000 widzów,
' Małej Sceny 18.000 widzów
' Namiotu Głównego Akademii Sztuk Przepięknych 3.000 widzów,
" Namiotu Pokojowej Wioski Kryszny 4.000 widzów.

b) grzewidj¿ryanj¿ch zagrożeniach bezpieczeństwa i gorzgdku publicznego: organizator
zdefiniował następujące zagrożenia mogące wystąpić na terenie Festiwalu w czasie
trwania imprez masowych:
' zagrożenia pożarowe,
' zagrożenia wybuchowe,
' katastrofę budowlaną,
' wywołanie paniki w wyniku utrudnień związanych z ewakuacja lub zakłóceniem

porządku,
" anomalie pogodowe.

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby
porządkowej i informacyjnej: zaplanowano 1335 służb porządkowych, informacyjnych
z uwzględnieniem dla poszczególnych imprez masowych:

- Przed Dużą Sceną - 102 osoby służby porządkowej i 405 osób służby informacyjnej,
- Małej Sceny - 38 osób służby porządkowej i 149 osób służby informacyjnej,
- Namiotu Głównego Akademii Sztuk Przepięknych - 12 osób służby porządkowej

i 25 osób służby informacyjnej,
s



- Namiotu Pokojowej Wioski Kryszny - 12 osób służby porządkowej i 35 osób służby
informacyjnej.

- Pole namiotowe, wioska piwna, itp. - 112 osób służby porządkowej i 445 osób
służby informacyjnej.

Służby informacyjne oraz służby porządkowe, zabezpieczające teren imprez masowych,
zgodnie z deklaracja organizatora - nie będą vvyposażone w środki przymusu
bezpośredniego w myśl art. 12 Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
z dnia 24 maja 2013r, z wyłączeniem art. 12 lit 1.1 a-d.

4) Wskazanie kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym dane zgodnie z art. 26 ust.
5 cyt. wyżej ustawy - Pan Radosław Mysłek - pesel 75082903833, tel. 6958700010,
zaświadczenie o ukończeni kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez
masowych nr 133/2003 z dnia 12.04.2003r.

5) informacje o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie
masowej -› imprezy masowej podwyższonego ryzyka: w dokumentacji brak jest
informacji o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących w imprezach,

6) informacja o zainstalowanych urządzeniach, o których mowa w art. 11 cyt. wyżej
ustawy:
w dokumentacji brak jest infom1acjio zainstalowanych urządzeniach,

7) informacje o powiadomienia podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:
organizator dopełnił obowiązku powiadomienia podmiotów, o których mowa w wlw artykule
(Straż Graniczna); kopie pisma załączone do dokumentacji.

8) Program iregulamin imprezy masowej: dołączony do dokumentacji.
9) Regulamin obiektu/ terenu*: dołączony do dokumentacji.
10) instrukcja określające zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej:

dołączona
do dokumentacji.

11) Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udzial w zabezpieczaniu
imprezy: zostały określone w planie ochrony.

12) Harmonogram udostępniania obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz
harmonogram opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin
imprezy masowej przewiduje zmianę liczby osób w czasie jej trwania: organizator nie
przewiduje zmiennej ilości osób w czasie trwania imprez masowych w związku z tym nie
został przez niego opracowany harmonogram udostępniania i opuszczania imprez
masowych w myśl art. 26 ustęp 9 UoB|M.

4. Przewidywana przez Policję zagrożenia, związane z imprezami masowymi, jakie
zaplanowano w ramach kolejnej edycji Przystanku Woodstock a wskazane na wstępie
opinii, wynikają z przeprowadzonej analizy ryzyka. Na zdefiniowanie wskazanych zagrożeń
(w większości definiowanych także przez organizatora), miagj wgfl:

1) brak możliwości niedopuszczenia na teren imprez masowych (w szczególności
odbywających się na „Dużej” i „Małej Scenie”) większej ilości osób, niż zakładane przez
organizatora (brak wygrodzenia terenu bezpośrednio udostepnionego dla uczestników
imprezy masowej),

2) brak możliwości realnej kontroli ogrodzenia odgradzającego teren festiwalu (na całej jego
długości), co rodzi realne zagrożenie związane z przechodzeniem przez nie lubii
przerzuceniem przez plot alkoholu, substancji odurzających, broni, materiałów
wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów, których posiadanie jest
zabronione;

3) łatwości dostępu do alkoholu oraz możliwy dostęp do substancji odurzających, których
zażycie powoduje ograniczenie percepcji, zmniejszenie czujności uczestników, mogące
prowadzić do wystąpienia większej ilości przestępstw różnego rodzaju;

4) zaangażowanie Polski w działania koalicji antyterrorystycznej, w inicjatywach
4



międzynarodowych i misjach stabilizacyjnych, które może wzbudzać agresję wśród
organizacji terrorystycznych z całego świata;

5) organizowane w Polsce, w zbliżonym okresie Światowe Dni Młodzieży oraz wizyta Papieża.
Chrześcijaństwo jest religią, która budzi nienawiść organizacji terrorystycznych, które
najczęściej związane są z islamem. Chrześcijanie są obiektem zamachów na całym
świecie, a organizacja przez Polskę ŚDM bardzo mocno podkreśla dominującą rolę
chrześcijaństwa w Polsce. "P|'zystanek Woodstock" może stanowić dla terrorystów okazję
do podkreślenia ich obecności i wpływów w Europie;

6) ataki terrorystyczne, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie państw Unii
Europejskiej, gdzie zamachowcy wybierali miejsca związane z dużymi skupiskami ludzkimi,
dzięki czemu mogli być niezauważeni i nie wzbudzać podejrzeń; na możliwość wystąpienia
podobnych zdarzeń, na terenie Polski, wskazują ostatnie wydarzenia, jakie mialy miejsce
we Wrocławiu (podłożenie bomby w autobusie) i w Warszawie (podiożenie ładunków pod
poiicygine radiowozy);

7) możliwości wystąpienia przejawów nienawiści na tle narodowościowym, kulturowym,
etnicznym, wyznaniowym. "Przystanek Woodstock" może być obiektem zainteresowania
środowisk skrajnie nacjonalistycznych oraz skrajnych środowisk Iewackich. Sami
uczestnicy festiwalu mogą być negatywnie nastawieni i dążyć do konfrontacji pomiędzy
sobą lub imigrantami, którzy są dyslokowani na terenach przygranicznych;

8) możliwość wzięcia udziału w imprezie imigrantów, przebywających licznie na terenie
Niemiec, w bliskim sąsiedztwie Kostrzyna nlO (obozy w m. Gusow-Platkow, Seelow,
Muncheberg, Letschin, Neuhardenberg), a co za tym idzie - może dochodzić do zdarzeń
z ich udziałem, w tym aktów przemocy - zarówno o charakterze etnicznym, religijnym,
jak i seksualnym;

9) możliwość wystąpienia zbiorowych aktów paniki wśród uczestników imprezy, które wiążą
się z przemieszczaniem się dużej grupy osób, w sposób dynamiczny i nieskoordynowany
dodatkowo ograniczony przez ogrodzenie i przepustowość bram ewakuacyjnych;

10) brak określenia szerokości bram wejściowo-ewakuacyjnych i ich przepustowości, co nie
pozwala określić wyznaczenia dostatecznej ich ilości;

11 jwprowadzenie przez organizatora jedynie możliwości kontroli osób na bramach
wejściowych pod kątem ujawnienia materiałów pirotechnicznych oraz materiałów
radioaktywnych;

12) wzrost w wielu krajach europejskich antymuzułmańskich nastrojów, powodowanych
kryzysem uchodżczym - należy zakładać, że w trakcie „Przystanku Woodstock” może dojść
do konfrontacji siłowej pomiędzy emigrantami, a częścią uczestników imprezy
prezentujących ksenofobiczne poglądy;

13) umiejscowienie imprezy na terenie po poligonowym - istnieje realne zagrożenie ujawnienia
niewybuchów oraz ich detonacji.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności zidentyfikowane w wyniku analizy
ryzyka zagrożenia, w ocenie organu opiniującego w niniejszej sprawie - imprezy masowe
przed „Dużą Sceną” oraz „Małą Sceną” - są imprezami masowymi podwyższonego ryzyka.

Organizator, jak wspomniano powyżej, zidentyfikował, podobnie jak i Policja,
najpoważniejsze zagrożenia (m. innymi „wybuchu z użyciem matenaiów wybuchowych
możiiwy na terenie całego Festiwalu w wyniku umyśinego działania osób trzecich
zagrożeńfi „wywołanie paniki w wyniku utrudnieniach związanych z ewakuacja lub
zakłócenia porządku”).

Organizator podjął działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń
związanych z możliwością wniesienia na teren Festiwalu i imprez masowych materiałów
niebezpiecznych, w tym pirotechnicznych. Postanowił całość terenu Festiwalu ogrodzić
płotem ażurowym o wysokości 2,1 metra. Działania takie, mające na celu popraw|`enie
stanu bezpieczeństwa, należy ocenić pozytywnie.

ldentyfikując jednak zagrożenia, dotychczas nieidentyfikowane a mające wpływ
na bezpieczeństwo uczestników organizowanych imprez masowych - organizator mógł
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a nawet powinien przewidzieć, że organ opiniujący w niniejszej sprawie stanie
na stanowisku, że poszczególne imprezy masowe należy kwalifikować jako imprezy
masowe podwyższonego ryzyka. Pomimo tego, nie dokonał właściwej kalkulacji
poszczególnych sił porządkowych i informacyjnych, ograniczając się jedynie do pomysłu
ogrodzenia całości Festiwalu.

Co więcej - dążąc do wygospodarowania pozornych oszczędności - poinformował,
że ograniczy lub całkowicie zrezygnuje z finansowania zaplecza logistycznego (kontenery,
wraz z doprowadzonymi mediami i iączami internetowymi), jakie budowano za sceną
główną (z przeznaczeniem dla sil' policyjnych zaangażowanych do zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom Festiwalu) oraz odstąpi od zawartej umowy
o rekompensowaniu części nakładów ponoszonych przez Policję na organizację
zabezpieczenia Festiwalu.

Takie działanie nie zmieni jednak stanowiska Policji, bowiem rozumiejąc realność
zagrożeń, Policja Polska zaangażuje w tym roku, do zabezpieczenia imprez odbywających
się w ramach Przystanku Woodstock, zdecydowanie większą ilość sił i środków, niż
w latach poprzednich.

KOMENDA I JSK! POLICJI
I W GO WLKP.

mł. insp. S AW PANEK

EQ włggg.
Egz nr 1 - Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie.
Egz nr 2 - aia

E
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W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 08.06.2016 r. oraz pismami (w
z załączníka.n'1i) z dni 21.06.2016 r. i 24.06.2016 r. zawierającymi poprawki oraz uzupełnienia
do pierwotnego wniosku o wydanie opinii dot. imprez masowych w ramach Festiwalu
„Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016” organizowanych w dniach 13 - 16 lipca 2016 r. na
terenie zlokalizowanym na przedmieściach miasta Kostrzyna nad Odrą
i terenu znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Witnica przez Fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działając na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 603)
oraz zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 0 bezpieczeństwie imprez
masowych (jedn. tekst Dz. U. z 2015, poz. 2139), opiniuję w zakresie:

I. Przewidywanych zagrożeń.
Z przedłożonej przez organizatora dokumentacji wynika, że w dniach 13 - 16 lipca 2016 r.
przeprowadzone zostaną następujące imprezy masowe:
a. ,,Festiwal Przystanek Woodstock - Akademia Sztuk Przepięknych (ASP)".
b. „Festiwal Przystanek Woodstock - Duża Scena”.
c. ,,Festiwal Przystanek Woodstock - Mała Scena”.
d. ,,Festiwal Przystanek Woodstock - Viva Kultura”.

Ponadto organizator przewiduje, że na terenie przyległym do imprez masowych - terenie
festiwalu Pmystanek Woodstock znajdować się będą między innymi: pola narniotowe,
parkingi, „Wioska Motocyklowe”, „Wioska Piwna”, „Toi Camp”, obiekty gastronomiczne,
obiekty handlowe, trafostacje, agregaty prądotwórcze, toalety i umywalnie polowe, centra
dowodzenia. Ponadto nadmienić należy, że uczestnicy imprez masowych licznie gromadzą się
poza terenem festiwalu: na terenach zadrzewionych, nad ciekami wodnymi tj.: Kanałem
Warnickim, Rzekami Wartąi Odrą.
W związku z powyższym oraz po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji i
przeprowadzonej lustracji terenu, który zagospodarowany będzie na potrzeby imprez
masowych i terenu do nich przyległego - dokonano analizy przewidywanych zagrożeń
związanych z organizacją ww. imprez masowych w ramach Festiwalu „Przystanek
Woodstock - Kostrzyn 2016” oraz terenu do nich przyległego.

Siatka występowania potencjalnych zagrożeń W zależności od rozpatrlanego
terenu
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I. Teren Festiwalu

A. Teren wydzielonych imprez masowych

zagrożenia pożarowe, w tym:

- pożar w tłumie ludzi w obszarze przebywania publiczności w skutek podpalenia

odzieży, flag, rac,

- pożar infrastruktury, zaplecza organizatora w wyniku wadliwej instalacji

elektrycznej, zaprószenia ognia,

- pożar pojazdu mechanicznego parkującego na zapleczu sceny głównej,

- samopodpalenie w wyniku nieostrożnego posługiwania się materiałem

łatwozapalnym bądż substancją niebezpieczną,

- pożar wywołany wskutek nielegalnego przeprowadzenia pokazu

pirctechnicznego;

zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka - np. rozlanieirozsypanie nieznanej/niebezpiecznej

substancji na terenie Festiwalu itp.

zagrożenie wybuchowe związane z:

- niewybuchami,

- użyciem materiałów wybuchowych w wyniku działania umyślnego;

katastrofa budowlana:

- zawalenie się elementów infrastruktury (sceny, hali ASP, Viva Kultura itp.)

w wyniku błędnego montażu, wadliwych części,

anomalie pogodowe:

- gwałtowne ulewy - podmycie elementów infrastruktury (sceny, hali ASP, itp.),

- wyładowania atmosferyczne - z możliwymi konsekwencjami w postaci

porażenia oraz wybuchu pożaru,
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- wichury - możliwość przewrócenia elementów infrastruktury (sceny, hali ASP,

Viva Kultura itp.),

e) uwięzienie na wysokości:

- wskutek wejścia na obiekty infrastruktury Festiwalu (scena, hale), drzewa,

- wskutek wej ścia na słupy energetyczne, 2: możliwością dodatkowo porażenia;

Í) wypadek lotniczy:

- w wyniku upaclku statku powietrznego w tłum,

- W wyniku zahaczenia statku powietrznego o infrastrukturę zaplecza imprez

masowych.

I. Teren Festiwalu

B. Teren poza rqvdziełonyrni imprezami masowymi

a) zagrożenia pożarowe, w tym:

- pożar pola namiotowego,

- pożar w tłumie ludzi w obszarze przebywania uczestników Festiwalu w skutek

podpalenia odzieży, flag, rac,

- pożar infrastruktury okołofestiwalowej (sanitariaty, sklepy, itp.) w wyniku

wadliwej instalacji elektrycznej, zaprószenia ogtia,

- pożar pojazdu mechanicznego,

- samopodpalenie w wyniku nieostrożnego posługiwania się materiałem

łatwożapalnym bądż substancja niebezpieczną,

- pożar wywołany wskutek nielegalnego przeprowadzenia pokazu

pirotechnicznego,

- pożar lasu;

b) zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka - np. rozlanie/rozsypanie nieznanej/niebezpiecznej substancji

na terenie Festiwalu itp.

d) zagrożenie wybuchowe związane z:

- niewybuchami,

- użyciem materiałów wybuchowych w wyniku działania umyślnego;

e) anomalie pogodowe:

- gwałtowne ulewy - podmycie namiotów ulokowanych na zboczu wzgórza,
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- wyładowania atmosferyczne - z możliwymi konsekwencjami w postaci

porażenia oraz wybuchu pożaru,

- wichury - możliwość przewrócenia elementów infrastruktury (sklepy, sanitariaty,

itp.), połamania i wywrócenia drzew;

e) uwięzienie na wysokości:

- wskutek wejścia na obiekty infrastruktury (konstrukcje sklepów, itp.), drzewa,

- wskutek wejścia na słupy energetyczne, z możliwością dodatkowo porażenia;

f) wypadek komunikacyjny:

- z powodu uszkodzenia hamulców lub celowego działania możliwość stoczenia

się pojazdu ze wzniesienia w wyniku którego może nastąpić przejechanie osób,

zderzenie z innymi pojazdami, uwięzienie osób pod pojazdem, w tym

znajdujących się w namiocie,

g) wypadek lotniczy:

- w wyniku upadku statku powietrznego w tłum na pole namiotowe, sklepy, itp.

II. Teren poza Festiwalem

A. Teren parkingów

a) zagrożenia pożarowe, wtym:

- pożar w tłumie ludzi udających się na koncert lub z niego wracających w skutek

podpalenia odzieży, flag, rac,

- pożar infrastruktury, zaplecza organizatora parkingu,

- pożar pojazdu mechanicznego,

- samopodpalenie w wyniku nieostrożnego posługiwania się materiałem

łatwozapalnym bądż substancja niebezpieczną,

- pożar pokrywy gruntu,

- pożar lasu,

- pożar namiotów rozbitych na nieoficjalnych parkingach;

b) zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

c) zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka - np. rozlanie/rozsypanie nieznanej/niebezpiecznej

substancji,

d) zagrożenie wybuchowe związane z:

- niewybuchami,

4
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- użyciem materiałów wybuchowych w wyniku działania umyślnego;

e) anomalie pogodowe:

- gwałtowne ulewy - rozmycie terenu powodujące osuwanie się pojazdów,

ograniczenie widoczności prowadzące do kolizji, wypadków,

- wyładowania atmosferyczne - z możliwymi konsekwencjami w postaci

porażenia osób, uszkodzenia drzew i w konsekwencji pojazdów oraz namiotów

rozbitych na nieoficjalnych parkingach,

- wichury - możliwość połamania drzew i ich wywrócenia na ludzi, pojazdy,

namioty rozbite na nielegalnych parkingach;

d) wypadek komunikacyjny:

- kolizje, wypadki pojazdów będących w ruchu,

- z powodu uszkodzenia hamulców lub celowego działania możliwość stoczenia

się pojazdu ze wzniesienia w wyniku którego może nastąpić przejechanie osób,

zderzenie z innymi pojazdami, uwięzienie osób pod pojazdem, w tym

znajdujących się w namiocie (na parkingach nieoficjalnych),

e) wypadek lotniczy:

- w wyniku upadku statku powietrznego w tłum zmierzający na lub z koncertu,

- w wyniku zahaczenia statku powietrznego o infiastrukturę techniczną

występującą w obrębie parkingów, drzewa.

II. Teren poza Festiwalem

B. Teren obozowisk (nieoficjalnych)

a) zagrożenia pożarowe, wtym:

- pożar namiotów,

- pożar lasu,

- pożar w tłumie ludzi udających się na koncert lub z niego wracających w skutek

podpalenia odzieży, flag, rac,

- pożar pojazdu mechanicznego,

- samopodpalenie w wyniku nieostrożnego posługiwania się materiałem

łatwozapalnym bądż substancja niebezpieczną,

- pożar pokrywy gruntu;

b) zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych
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c) zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka - np. rozlanie/rozsypanie nieznanejiniebezpiecznej

substancji,

d) zagrożenie wybuchowe związane z:

- niewybuchami,

- użyciem materiałów wybuchowych w wyniku działania umyślnego;

e) anomalie pogodowe:

- gwałtowne- ulewy - podmycie namiotów ulokowanych na zboczu wzgórza,

- wyładowania atmosferyczne - z możliwymi konsekwencjami w postaci

porażenia osób, uszkodzenia drzew i w konsekwencji namiotów,

- wichury - możliwość połamania drzew i ich wywrócenia na ludzi, namioty;

d) Wypadek lotniczy:

- w wyniku upadku statku powietrznego w tłum zmierzający na lub z koncertu,

- w wyniku zahaczenia statku powietrzncgo o infrastrukturę techniczną

występuj ącą w obrębie obozowisk, drzewa.

II. Teren poza Festiwalem

C. Obszar leśny

a) zagrożenia pożarowe, w tym:

- pożar lasu,

- pożar namiotów rozbitych nielegalnie,

- pożar w tłumie ludzi udając-ych się na koncert lub z niego wracających w skutek

podpalenia odzieży, flag, rac,

- pożar pojazdu mechanicznego,

- samopodpalenie w wyniku nieostrożnego posługiwania się materiałem

łatwozapalnym bądż substancja niebezpieczną;

b) zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

c) zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka -- np. rozlanie/rozsypanie nieznanejiniebezpiecznej

substancji.

d) zagrożenie wybuchowe związane z:

- niewybuchami,

- użyciem materiałów wybuchowych w wyniku działania umyślnego;

e) anomalie pogodowe:
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- wyładowania atmosferyczne - z możliwymi konsekwencjami w postaci

porażenia osób, uszkodzenia drzew i w konsekwencji pojazdów i namiotów,

- wichury - możliwość połamania drzew i ich wywrócenia na ludzi, namioty,

' 1

P01' flzdy; ¦
Í) wypadek lotniczy:

- w wyniku upadku statku powietrznego,

- w wyniku zahaczenia statku powietrznego 0 drzewa.

II. Teren poza Festiwalem

D. Obszary zurbanizowane 1' przemysłowe

a) zagrożenia pożarowe, wtym:

- pożar obiektów zlokalizowanych w strefie przemysłowej,

- pożar infrastruktury występującej na terenie zakładów zlokalizowanych w strefie,

- pożar pojazdu mechanicznego (na drogach, na terenie zakładów, na parkingach),

- pożar pokrywy gruntu;

b) anomalie pogodowe:

- gwałtowne ulewy -lokalne podtopienia,

- wyładowania atmosferyczne - porażenia osób, uszkodzenia drzew, budynków

infrastruktury a w konsekwencji pożar ww.,

- wichury - zawalenia konstrukcji, możliwość połamania drzew i ich wywrócenia

na ludzi, pojazdy, obiekty na strefie;

o) zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

d) zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka - np. rozlanie/rozsypanie nieznanej/niebezpiecznej

substancji,

e) wypadek komunikacyjny:

- kolizje, wypadki pojazdów będących w ruchu, w tym wypadki masowe;

f) wypadek lotniczy:

- w wyniku upadku statku powietrznego w tłum zrnierzający na lub z koncertu,

- w wyniku zahaczenia statku powietrznego o infrastrukturę techniczną

występującą w strefie przemysłowej, drzewa;

g) uwięzienie na wysokości:

- wskutek wejścia na obiekty infrastruktury oraz drzewa,

- wskutek wejścia na słupy energetyczne, z możliwością dodatkowo porażenia.
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II. Teren poza Festiwalem

E. Budowle obronne

a) zagrożenia pożarowe, wtym:

- pożar lasu,

- pożar pustostanu,

b) zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

c) zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka - np. rozlanie/rozsypanie nieznanejfniebezpiecznej

substancji,

d) zagrożenie wybuchowe związane z:

- niewybuchami,

- użyciem materiałów wybuchowych w wyniku działania umyślnego;

e) wypadek lotniczy:

- w wyniku upadku statku powietrznego;

f) upadek, uwięzienie, zaginięcie:

- wskutek wejścia na teren fortu, charakteryzującego się głębokością dochodzącą

do kilku kondygnacji w dół;

II. Teren poza Festiwalem

F. Cieki

a) utonięcie, zaginięcie,

b) zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

c) zagrożenie terrorystyczne oraz chemiczne i ekologiczne związane z celowym

działaniem człowieka - np. rozlanie/rozsypanie nieznanej/niebezpiecznej

substancji,

d) wypadek lotniczy:

- w wyniku upadku statku powietrznego do wody.

III. Bariera językowa oraz ewentualne trudności w nawiązaniu komunikacji

W związku z transgranicznym oddziaływaniem Festiwalu i bliskością przejścia

granicznego, a także dużą ilością niemieckojęzycznych uczestników, zasadnym jest w ramach

współpracy międzynarodowej wspomóc działania zabezpieczenia imprezy służbami

ratowniczymi z Niemiec zarówno w kwestii ratowniczo - gaśniczej jak i technicznej co ułatwi
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prowadzenie ewentualnych działań. Również biorąc pod uwagę możliwość potrzeby

oświetlenia terenu o dużej powierzchni (np. podczas ewakuacji osób w przypadku zaniku

prądu), zasadnym jest zadysponowanie wzorem lat ubiegłych samochodów oświetleniowych

z THW.

2. Wielkość sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprez masowych
przeprowadzanych w ramach Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”.

Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia (opisane w pkt. 1) związane z organizacją ww.

imprez masowych w ramach Festiwalu „Przystanek Woodstock -- Kostrzyn 2016” oraz terenu

do nich przyległego - -do zabezpieczenia poszczególnych imprez masowych organizowanych

w ramach Festiwalu ,,Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016” oraz terenu przyległego

należy zabezpieczyć co najmniej następującą ilością sił i środków:

a. 10 it samochodów średnich ratownicze - gaśniczych, w tym jeden samochód

wyposażony w sprzęt ratownictwa wysokościowego,

b. 4 x samochody ciężkich ratowniczo - gaśniczych,

c. 2x ambulanse,

d. ós samochody operacyjne,

e. 5x quadów,

f. 5x samochody kwatermistrzowskie i oświetleniowe,

g. Is. samochód rozpoznania chemicznego i ekologicznego,

h. 5x kamera termowizyjna.

2. do zabezpieczenia terenów przyległych do Festiwalu w tym cieków:

a. lx samochód cysterna 25000 dm3 wody do celów gaśniczych,

b. lx samochód z zapasem aparatów ochrony układu oddechowego,

c. lx samochód ciężki ratowniczo - gaśniczy,

d. 2x samochód ratownictwa wodnego,

e. 2x łodzie ratownicze,

f. 2x agregaty proszkowe 50kg.

3. Zastrzeżeń co do stanu technicznego obiektów (terenów).

W dniu 14 czerwca br. dokonano lustracji terenu, na którym mają być zorganizowane imprezy
masowe i terenów przyległych. W wyniku podjętych czynności ustalono, że w celu
podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie imprez masowych organizowanych
w ramach Festiwalu ,,Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016” oraz terenu do nich
przyległego, organizator powinien wykonać następujące wymagania i zalecenia:
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Wykosić i zebrać pozostałości roślimie z całego terenu zagospodarowanego na Festiwal
„Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016” (dot. również pola Malinowskiego) - do dnia
01 lipca 2016 r.
Wykonać zmineralizowane bruzdy (pasa oczyszczonego do warstwy mineralnej)
o szerokości min 3 m wzdłuż całego terenu zagospodarowanego na Festiwal „Przystanek
Woodstock - Kostrzyn 2016” (dot. również pola Malinowskiego) - do dnia 01 lipca
2016 r.
Podkrzesać zwisające gałęzie drzew nad drogami dojazdowymi dla służb ratowniczych,
drogami ewakuacyjnymi oraz na granicy lasu z terenem Festiwalu ,,Przystanek
Woodstock - Kostrzyn 2016” ~ do dnia 01 lipca 2016 r.
Podzielić teren zagospodarowany na pola namiotowe - na sektory (strefy pożarowe)
o powierzcłmi nieprzekraczającej 2500 mz, pomiędzy sektorami zachować odległość co
najmniej 8 m, do każdego sektora zapewnić drogę pożarową umożliwiającą przejazd
pojazdów pożarniczych o szerokości co najmniej 4 m- do dnia 01 lipca 2016 r.
Dla pól namiotowych, zapewnić możliwości ogłaszania komunikatów lub sygnałów
ostrzegawczych - do dnia 12 lipca 2016 r., -
Wybudować obiekty kubaturowe - narnioty przeznaczone na ponad 50 osób
i wyposażyć je wz awaryjne oświetlenie techniczne z niezależnym źródłem zasilania,
instalację elektryczną zgodnie z PN, ponadto zapewnić wyjścia i przejścia ewakuacyjne
o liczbie i wymiarach określonych w przepisach - oznakować je zgodnie z PN
dotyczącymi znaków bezpieczeństwa- do dnia 12 lipca 2016 r.
Usytuować pasaż handlowy tyłem do drogi wyznaczonej jako droga ewakuacyjna
i droga dojazdowa dla służb ratowniczych, w celu zapewnienia jej przejezdności bądż
opracować i wdrożyć procedury zapewniające umożliwienie wprowadzenia szybkiej
drożności drogi (ul. Północnej), na wysokości pasażu handlowego, w celu zapewnienia
bezpiecznego przejazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Usytuować toalety tyłem do ciągów komunikacyjnych co ograniczy tworzenie się kolejek
na drogach ewakuacyjnych.
Utrzymywać drogi ewakuacyjne i drogi dojazdowe dla służb ratowniczych w stanie
zapewniaj ącym ich stałą przejezdność.
Dopilnować aby stoiska gastronomiczne zostały wybudowane z materiałów co najmniej
nudno zapalnych.
Oznakować wejścia na teren Festiwalu i pól namiotowych w tablice informujące o zakazie
używania ognia otwartego.
Zapewnić stałe patrolowanie poszczególnych sektorów na polach namiotowych
w celu monitorowania i eliminowania zagrożenia pożarowego.
Oznakować drogi dojazdowe dla służb ratowniczych i drogi ewakuacyjne, wprowadzić
całkowity zakaz postoju oraz rozbijania namiotów, stoisk handlowych, itp. na tych
drogach.
Wprowadzić całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Festiwalu z
dniem 12.07.2016. Zapewnić, aby pojazdy już parkujące na terenie Festiwalu, miały
odcięte zasilanie oraz zostały unieruchomione na cały okres Festiwalu.
Wprowadzić oraz wyegzekwować zakazu używania ognia otwartego tj. palenia ognisk,
używania butli i podgrzewaczy gazowych, grilli oraz materiałów pirotechnicznych.
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Obiekty i tereny oznakować znakami bezpieczeństwa „Ewakuacja” i „Ochrona
przeciwpożarowa" oraz wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) dostosowany
do gaszenia tych grup pożarów, które mogą w nich wystąpić - posiadający aktualną
legalizację - zgodnie z załączoną dokumentacją przesłaną przez Fundację.
Wyposażyć obiekty i tereny w instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz
z wykazem telefonów alarmowych.
Wprowadzić zakaz wyposażenia poszczególnych punktów gastronomicznych w nie
więcej jak dwie butle z gazem płynnym o masie ll kg każda, a następnie sprawować
nadzór nad jego przestrzeganiem.
Wyegzekwować od właścicieli lokali gastronomicznych obowiązek wyposażenia
poszczególnych punktów gastronomicznych w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice)
dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą w nim wystąpić, posiadający
aktualną legalizację.
Przedłożyć protokoły badań instalacji użytkowych (dot. wszystkich obiektów
z uwzględnieniem gastronomii) oraz protokoły z konserwacji i badań wydajności
i ciśnienia hydrantów zewnętrznych - do dnia 12 lipca 2016 r.
Sektory obozowania na terenie pól namiotowych zabezpieczyć punktami gaśniczymi
wyposażonymi w co najmniej 8 gaśnie proszkowych o masie środka gaśniczego 6 kg
przeznaczonych do gaszenia grup pożarów ABC. Jeden punkt gaśniczy powinien
obsługiwać 4 sektory i powinien być zlokalizowany centralnie względem chronionych
sektorów. Gaśnice umieścić w sposób chroniący je przed przewracaniem, na wysokości
nie większej niż 1,5 m. Miejsca usytuowania gaśnie oznakować pożamiczymi tablicami
informacyjnymi.
Zapewnić właściwy stan techniczny dróg wyznaczonych jako dojazdy dla służb
ratowniczych, umożliwiających przejazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wdrożyć do stosowania i przestrzegania w trakcie trwania imprez masowych
w ramach Festiwalu: „Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej - Festiwal
Przystanek Woodstock Kostrzyn nad Odrą 13-16 lipca 2016 r.", „instrukcję
zabezpieczenia pól namiotowych organizowanych w ramach Festiwalu Przystanek
Woodstock 2016” w Kostrzynie nad Odrą w dniach 13-16 lipca 2016 r. oraz „Regulamin
Przystanku Woodstock”,
Zabezpieczyć teren i obiekty zlokalizowane na Festiwalu pod względem medycznym -
stosownie do ustaleń sprecyzowanych w „Planie zabezpieczenia medycznego imprezy
masowej artystyczne- rozrywkowej Festiwalu „22 Przystanek Woodstock" w
Kostrzynie nad Odrą w dniach 13 - 16 lipca 2016 r.
Wdrożyć na czas Festiwalu: zasady organizacji dowodzenia i współdziałania
zintegrowanych służb ratowniczych i porządkowych w centrum dowodzenia; zasady
postępowania służb porządkowych w przypadku awarii lub pożaru; wartmków
postępowania wynikających z planu ewakuacji uczestników imprezy; schematu łączności
bezprzewodowej i przewodowej - zgodnie z ,,Instrukcją służb porządkowych w miejscu
i czasie trwania imprez masowych Festiwal Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad
Odrą 13 - 16 lipca 2016 r.

Ponadto zastrzegam sobie prawo do przeprowadzenia lustracji obiektów i terenu
zagospodarowanego na Festiwal „Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016”, mającej na celu
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sprawdzenie realizacji przedłożonych założeń dokumentacyjnych oraz wz/W wymagań
i zaleceń. Niespełnienie nałożonych wa1'unków, może skutkować wnioskiem o cofnięcie
zgody na organizację imprezy.

Jednocześnie nadmieniam, że zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym
W imprezach masowych, w miejscu i W czasie ich trwania, spoczywa na organizatorze.
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Działając na podstawie art.25 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych po rozpoznaniu wniosku organizatora z dnia 17 maja 2016 roku oraz po zapoznaniu się z dołączoną
dokumentacją tj:

1. Plan zabezpieczenia medycznego imprezy masowej artystyczne - rozrywkowej „XXII Przystanek
0 Woodstock”

wydaję: opinię Pozrrvwną

dotyczącą organizacji zabezpieczenia medycznego podczas imprezy masowej -- Festiwal XXII Przystanek
Woodstock 2016, odbywającego się w Kostrzynie nad Odrą w dniach 14-16.07. 2016 roku.

UZASADNIENIE

Zapisy w Planie zabezpieczenia medycznego imprezy dotyczące założeń organizacji pracy personelu
ratowniczego są zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia E' lutego 2012 roku w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej dla 130 ODD
uczestników.

Zobowiązujemyjednocześnie organizatora do:

a) zapewnienia obsługi medycznej w trakcie trwania imprez zgodnie z zapisami przedłożonego Planu
zabezpieczenia medycznego

b) utrzymywania stałej łączności radiowej i telefonicznej zgodnie z przyjętymi ustaleniami pomiędzy
CENTRUM dowodzenia Woodstock a dyspozytorem medycznym ZRM / koordynatorem zabezpieczenia
medycznego Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą/ koordynatorem medycznym LUW

cj odpowiedniej segregacji i weryfikacji pacjentów zakwalifikowanych do transportu w rejon szpitali
odpowiednich referencji ( SOR, oddział pediatryczny, neurologiczny, ortopedyczny, kardiologiczny,
toksykoiogiczny ) spowoduje to niezachwianą działainości Nowego Szpitala w Kostrzynie

cl) współpracy z lokalnymi zespołami ratownictwa medycznego służbami medycznymi Miasta Kostrzyn w
zakresie prawidłowości przebiegu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej i uczestników
festiwalu

Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gorzowie Wlkp. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą w terminie 7 dni od
otrzymania postanowienia í'

KÜÜRÜYHÅTÜR .RÅTÜWHICTWJÄ
HEDYC HEGÜ

Nowy Szpital w ' .filiqfilie nad Odrą
Spol c.o.

mgr Pawel ruszkowski
'\¬.
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POWIATOWA STACJA SANITARi\l`O - EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 095 722 89 36, fax. 095 720 64 47
e-mail: psse.gomW 

NIP: 599-21-25-841

PAĘŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP
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Państwowy Powiatouąf Inspektor Sanitarny W Gorzowie \Vlkp., działając na pods 'e

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.

z2015 r. poz. 1412), art. 6 ust. 1 pkt 1, 4, art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o

bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 08.06.2016 r. (data wpływu 10.06.2016 r.) Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa o „wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia sonirorncgo

Festiwalu „Przystanek Woodstock -Kostrzyn 2016 ”, który odbędzie się w dniach 13-16 lipca 2016 r. "

w Kostrzynie nad Odrą, po zapoznaniu się z przedłozoną dokumentacją dotyczącą zabezpieczenia

sanitamego wfw imprezy

opiniuje pozytywnie

organizację dla deklarowanych 130 000 uczestników (oraz przewidywanej maksymalnej liczby
uczestników w ciągu 4 dni do ok. 400 000 osób) Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn

2016”, w dniach 13-16 lipca 2016 r. w Kostrzynie nad Odrą, obejmującego cykl imprez masowych

wraz z zapleczem, w tym polem namiotowym dla jego uczestników

pod warunkiem:

I. zabezpieczenia sanitaroego Festiwalu, obejmującego rzeczywisty czas jego trwania, tj.: okres

od chwili udostępnienia terenu uczestnikom imprezy do czasu opuszczenia przez nich

tggo terenu

2. zapewnienia wody do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r. poz. 1989), we wszystkich punktach

czerpalnych (w tym także z nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej), łącznie z

gastronomia, Wioskarni Piwnymi, Pokojowa Wioska Kryszny, tymczasowym marketem Lidl

Polska Sklepy Spożywcze, popartym wynikami badań laboratoryjnych, w terminie do dnia

06.07.2016 r.
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zapewnienia bieżącej zimnej i ciepłej wody przy tunywalkach w szpitalu polowym i punktach

medycznych, punktach gastronomicznych i obrotu detalicznego żywnością oraz
pomieszczeniach sanitarnych;

zapewnienia, zgodnie z deklaracją:

- 3 strefumywahii o zwiększonej wydajność (300 kranów) podłączonych do kanalizacji,

- 192 kabin prysznicowych wraz z umywalkami (z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji)

w trzech strefach płatnych pryszniców,

- 1000 przenośnych kabin ustępowych, 10 kabin przystosowanych dla osób

niepełnosprawnych oraz 30 czterostanowiskowych pisuarów, rozstawionych na terenie

imprez; (zgodnie ze wskazaniem ok. 130 kabin ustawionych zostanie w bazach i strefach

zamkniętych przeznaczonych dla służb organizatora, pozostałe udostępnione zostaną

uczestnikom).

Uwaga! mając na uwadze zmienną liczbę uczestników imprezy, w przypadku

zwiększania się ich liczby w trakcie trwania imprezy, należy udostępnić uczestnikom

dodatkową liczbę kabin ustępowych (przyjmując 1 kabinę na kolejne 1000 osób).

zapewnienia zaplecza sanitamego z odpowiednią ilością kabin ustępowych dla pracowników
punktów gastronomicznych i obrotu detalicznego żywnością obsługujących uczestników

imprezy, w tym takze Wiosek Piwnych, Pokojowej Wioski Kryszny, tymczasowego marketu
Lidl Polska Sklepy Spożywcze oraz gastronomii wydzielonej dla służb przystankowych;

usuwania ścieków z urządzeń nie włączonych W system kanalizacji miejskiej (w tym

z punktów gastronomicznych, punktów medycznych, kontenerów sanitarnych)

do kanalizacji połączonej ze szczelnymi, zamkniętymi zbiornikami (przy zapewnieniu

drożności instalacji odpływowej) oraz systematycznego dostosowanego do potrzeb ich

wywożenia do wyznaczonych punktów zlewnych;
utrzymywania bieżącej czystości w przenośnych kabinach ustępowych i kontcnerach

sanitarnych oraz dostosowania częstotliwości ich serwisowania i wywożenia ścieków
ze zbiorników bezodpływowych, kabin ustępowych, kontenerów sanitarnych do

rzeczywistych potrzeb;

doświetlenia miejsc ustawienia toalet przenośnych umożliwiającego korzystanie z kabin
w godzinach nocnych oraz terenu umywalni i punktów zbiórki odpadów działających w
systemie 24h;

zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników i kontenerów( 

załadunek_ odpadów przez ludzi ), przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych

oraz niezwłocznego ich opróżniania/ wymieniania w przypadku ich zapeh1ienia,;

Uwaga! Ilość i miejsce ustawienia kontenerów nalezy dostosować do ilości

wytwarzanych w danym obszarze odpadów.
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utrzymywania terenu Festiwalu w tym miejsc odbywania się imprez i koncertów
w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez systematyczne ich porządkowanie

oraz bezwzględnego uporządkowania terenu Festiwalu niezwłocznie po jego zakończeniu;

właściwego zorganizowania i zaangażowania odpowiedniej liczby osób do utrzymywania
czystości terenu w trakcie trwania Festiwalu (szczególnie w obszarach: sceny głównej,

pasażu handlowego, umywalni, sektorach pola narniotowego, a takze przy gastronomiach,
wioskach piwnych i tymczasowym markecie Lidl) oraz włącmnie ich w razie potrzeby w

bieżące działania porządkowe, wynikające ze wskazania nadzorujących ich osób;

Uwaga! obowiązkiem organizatora jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, w tym

utrzymywanie czystości i porządku terenu oraz jego egzekwowanie od Podmiotów,

które uzyskały zgodę na prowadzenie działalności na terenie Festiwalu.
W przypadku stwierdzenia przez służby sanitarne nieprawidłowości w powyższym zakresie

wobec osób odpowiedzialnych wskazanych przez organizatora we wniosku będą stosowane

sankcje karne;

gromadzenia odpadów medycznych:

- w miejscu ich flwarzania w workach jednorazowego użycia o odpowiedniej kolorystyce
umieszczonych na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub
wielokrotnego użycia) w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt
z worki-em lub pojemnikiem. Stelaże ipojemniki powinny być wyposażone w pokrywy

otwierane za pomocą nożnej dźwigni pedałowej oraz omaczone kodami zbieranych
odpadów, do których sąprzeznaczone.
- poza rniejgcern ich xyynvaizariia w pojemnikach zarnykanych w sposób uliiemożliwiąiący
dostęp do nich osób nieupoważnionych oraz zapewnienia transportu odpadów do miejsca ich

tymczasowego składowania, z częstotliwością dostosowaną do rzeczywistych potrzeb;

prawidłowego opisywania odpadów medycznych zakaźnych w miejscach ich wytwarzania

(worki czerwone) zawierające:

1) kod odpadów W nich przechowywanych,

2) adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy,

3) datę zamknięcia"

zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu medycznego służącego do wykonywania świadczeń

medycznych udzielanych w ambulatorium chirurgicznyrn bez konieczności sterylizacji

narzędzi oraz właściwych warunków przechowywania wyrobów medycznych sterylnych na
terenie szpitala polowego i W punktach medycznych;

Uwaga! warunki przechowywania wyrobów medycznych na stanowiskach powinny

uniemożliwić ich kontaminaeję lub uszkodzenie:
zapewnienia dostatecznej ilości środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji

narzędzi i sprzętu medycznego, powierzchni, powłok skórnych przed iniekcjami



oraz do dezynfekcji rąk i stosowania ich zgodnie z deklarowanym przez producenta
przeznaczeniem, m.in. środków antyseptycznych do dezynfekcji rąk;

16. umieszczenia kontenerów sanitarnych z umywalkami przeznaczonymi do mycia rąk

personelu medycznego bezpośrednio przy szpitalu polowym i punktach medycznych, w celu

umożliwienia sprawnego przeprowadzenia higienicznego mycia rąk po każdym kontakcie

z pacjentem, a także zapewnienia rezerwowego żródła wody (dostęp do wody
z odprowadzeniem ścieków do zbiomika bezodpływowego), usytuowanego w najbliższej

odległości od miejsca świadczenia usług medycznych;

17. zapoznania personelu medycznego z procedurami zapobiegającymi zakażeniem i chorobom

zakażnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co powinno zostać

potwierdzone podpisem;

18. zapewnienia przy wszystkich punktach gastronomicznych (w tym purlktach

gastronomicznych obsługiwanych przez firmę „W Pół Drogi" Robert Korzeniowski)

przyłączy z bieżącą wodą oraz możliwością odprowadzenia ścieków do kanalizacji lub

profesjonalnych zbiorników bezodpływowych, umożliwiających ich opróżnianie firmom

serwlsującycn;

19. zapewnienia pracownikom gastronomii możliwości mnycia rąk po skorzystania z toalety

(toalety wyposażone w umywalki bądż umywalki przenośne ustawione bezpośrednio przy

kabinie ustępowej);

20. zabezpieczenia zaplecza gastronomicznego wraz z przyłączami wodno ~ kanalizacyjnymi
i toaletami przeznaczonymi wyłącznie dla osób prowadzących działalność gastronomiczna,

przed dostępem osób postronnych;

21. egzekwowania zapisów pkt. 17 ,,Regulaminu prowadzenia działalności gastronomicznej

i handlowej w strefie gastronomicznej na Festiwalu Przystanek Woodstock Kostrzyn nad

Odrą w latach 2015-2016" po otrzymaniu sygnału od PPIS W Gorzowie Wlkp. o iiaruszeniu
zasad określonych w w/w regulaminie (szczególnie stwierdzeniu rażących naruszeń stanu
Sanitarnego oraz wprowadzaniu do obrotu drobiu i produktów drobiowych);

Stanowisko PPIS w Gorzowie Vílkp. W sprawie braku możliwości sprzedaży drobiu i produktów

drobiowych podczas imprezy zostało przekazane zarówno podmiotom zamierzającym prowadzić

działalność gastronomicznąjak i organizatorowi imprezy.

UZASADNIENIE
Organizator - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska 19C„

02-738 Warszawa, zwrócił się w dniu 10.06.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o „wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenie

sanitarnego Festiwalu „Przystanek Woodstock - Kostrzyn 2016", który odbędzie się w dniach

13-16 lipca 2016 r." w Kostrzynie nad Odrą, (na obszarze o łącznej powierzchni ok. 275 ha,



obejmującym rejon pomiędzy ulicami: Sportowa, Północna i Aleją Milenijną), niezbędnej do
wydania przez Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą zezwolenia na jego organizację.
We wniosku Organizator wskazał, iz zapewni uczestnikom:

- 3 strefy umywalni o zwiększonej wydajność (300 kranów) podłączonych do kanalizacji,
- 192 kabiny prysznicowe wraz z umywalkami (z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji)
w trzech strefach płatnych pryszniców,
- 1000 przenośnych kabin ustępowych, 10 kabin przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
oraz 30 czterostanowiskowych pisuarów, rozstawionych na terenie imprez, (zgodnie

ze wskazaniem ok. 130 kabin ustawionych zostanie W obszarach zamkniętych przeznaczonych

dla służb organizatora, pozostałe udostępnione zostaną uczestnikom),

- kontenery do gromadzenia odpadów koniunalnych:

I zrnieszanych o pojemności 21 m3 w ilości 5 szt.,

' zmieszanych o pojemności 36 ma w ilości 2 szt.,

'I przeznaczonych do recyklingu o pojemności 36 m3 w ilości 6 szt.,
które będą opróżniane codziemiie w godzinach wczesnoporannych oraz na każde wezwanie,

przez MZK w Kostrzynie nad Odrą,

- prowadzenie dozoru medycznego, porządkowego oraz sanitarnego terenu imprezy.
Osobą odpowiedzialną ze strony organizatora za zabezpieczenie sanitarne będzie specjalista

ds. organizacji imprez i wolontariatu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecmej Pomocy Pan Radosław
Mysłek, za zabezpieczenie medyczne Pani Maja Studzióska, natomiast za koordynację sprzątania
podczas imprezy Pan Grzegorz Krzysztoń. Organizator zadeklarował, iz ,,Liczba uczestników
festiwalu przebywających (mieszkających) na terenie imprezy' to 130 000. Organizator
przygotowany będzie na przyjęcie publiczności odwiedzającej festiwal na szacunkowyrn poziümiß
400 000 uczestników łącznie przez cztery dni”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. po zapoznaniu

się z wnioskiem oraz analizie przedłożonej przez Organizatora dokumentacji, biorąc pod uwagę
deklarowany sposób zabezpieczenia sanitarnego Festiwalu stwierdza,

że po spełnieniu warunków, do których zobowiązane Organizatora W niniejszej Opinii
sanitarnej, zostaną zapewnione podstawowe wymagania higieniczno - sanitarne dla 130 000
uczestników (oraz przewidywanej w ciągu 4 dni maksymalnej liczby 400 000 osób),

jak równiez zostaną spełnione warunki niezbędne do zabezpieczenia obszaru ochrony
pośredniej ujęcia wody.

W przypadku wydzielania z terenu Festiwalu odrębnych miejsc przeprowadzania
„cyklícmych imprez masowych" (od miejsca organizacji pola nantiotowego z zapleczem w tym
sanitarnym), nalezy na tych terenach, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r., o bezpieczeństwie
imprez masowych. (Dz. U. z 2015 r. poz.2139), zapewnić infrastrukttuę sanitarną. f



Uwaga! Organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w ezneie

i miejscu trwania Festiwalu, w tym wdrożenia, nadzorowania postępowania oraz współpracy

z Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku wystąpienia zatrucia i./lub
zakażenia pokarmowego pochodzenia zakażnego.
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Otrzymują:

1. Eindaata wtiellfa Śvaateeolsi Pwlłßßy ;Złoty Mslflltër- st M-
111- Do111inika1íSka-19c..-0.2-733. Warszawa, _

2. aƒa.

Do wiadomości (poczta elektroniczna):

1. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
2. Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą
3. Sekcja HŻŻiPU wm.
3. Sekcja Epidemiologii wm.
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