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Informacja ogólna o przewidywanej imprezie masowej 

 artystyczno-rozrywkowej 

Miejsce imprezy : Hala Sportowo Sportowo-Widowiskowa w Szemudzie 

Nazwa imprezy: Marcowy Wieczór Kabaretowy 

Data rozpoczęcia imprezy : 07 marca 2018 godz. 16,30 (rozpoczęcie 
wpuszczania uczestników na teren  imprezy). 
Data zakończenia 07 marca 2018 godzina. 20,00 (opuszczenie imprezy przez 
uczestników) 
Impreza jest biletowana; cena biletu wstępu normalnego od 59 złotych. 
Maksymalna liczba uczestników imprezy wynosi  700 osób. 
Miejsca Numerowane. 
 
Do odgrodzenia sceny od publiczności nie będzie użyty żaden inny sprzęt typu : 
barierki. 
Scena usytuowane będzie na wysokości 1 metra od podłoża.  
Powierzchnia płyty hali sportowo-widowiskowej , na której odbywać się będzie 
impreza masowa wynosi 692 m². Na płycie boiska znajdować się będzie 598 
miejsc siedzących dla publiczności ustawionych w 23 rzędach po 26 miejsc. Po 
bokach przejścia o szerokości 3 m. Wszystkie krzesła będą łączone sztywno 
zarówno w rzędach, jak również pomiędzy rzędami w sposób uniemożliwiający 
ich przesuwanie (szerokość przejścia pomiędzy rzędami siedzeń wynosi 0,46 m).  
+ trybuny stałe zlokalizowane na piętrze na 102 osób o łącznej powierzchni 
243,97 m². 
 
Harmonogram  imprezy:  
07 marca 2018 r 16,30  rozpoczęcie wpuszczania publiczności na teren imprezy. 
Godzina 17,00 początek imprezy:  Marcowy Wieczór Kabaretowy: 
-  17,00 program kabaretowy kabaretu „Koń Polski” 
- 18,00 program kabaretowy kabaretu „Czesuaf” 
- 19,00 program Kabaretowy kabaretu „Łowcy kropka B” 
07 marca 2018  do godziny 20,00  zakończenie imprezy, opuszczanie terenu 
imprezy przez publiczność, zamknięcie terenu imprezy masowej. 
Obiekt i droga dojścia  nie są objęte monitoringiem. 
Wejście na teren imprezy możliwe będzie przez drzwi dwuskrzydłowe  o 
szerokości 120 cm . 
Wyjście możliwe jest  również przez 3 wyjścia ewakuacyjne  o szerokości 120 
cm  zlokalizowane przy płycie boiska, jak również przez trzy wyjścia z trybun 
dwa o szerokości 120 cm i jedno o szerokości 80 cm, które będą stanowiły 
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wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne podczas imprezy będą 
otwarte. 
Na terenie imprezy nie będzie sprzedawany alkohol.  
Hala Sportowo-Widowiskowa w Szemudzie  posiada oświetlenie wewnętrzne w 
tym oświetlenie awaryjne. 
Dojazd na teren Hali Sportowo Widowiskowej możliwy jest z dwóch stron – 
wjazd w ulicę Szkolną z ulicy Wejherowskiej przy Banku Rumia Spółdzielczym 
lub ulicą Szkolną przy Ośrodku Zdrowia w Szemudzie  
Parking dla uczestników Imprezy zlokalizowany będzie na terenie znajdującym 
się przy Boisku „Orlik” w Szemudzie przy ulicy Szkolnej. 
 
Zabezpieczenie  
Nie dokonuje się podziału publiczności na sektory w obrębie płyty boiska. 
Ustala się dwa sektory ewakuacyjne: sektor płyty boiska i sektor trybun. 
W przypadku powstania zagrożenia i konieczności ewakuacji uczestników 
imprezy służby porządkowe i informacyjne będą rozdzielać i kierować 
publiczność do wyjść  ewakuacyjnych. 
Do kontaktowania się ze służbami ratunkowymi i policją upoważniony jest 
kierownik ds. bezpieczeństwa. 
Kierownikiem ds. bezpieczeństwa będzie pan Marcin Semerling z którym 
kontakt będzie możliwy pod nr telefonu  503 504 845. 
Kierownik do spraw bezpieczeństwa powiadamia służby ratownicze i Policję 
oraz podejmuje wstępne działania ratownicze, wyznaczając zadania dotyczące 
gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych zagrożeń obecnym na Hali 
podległym sobie służbom porządkowym i informacyjnym. 
Za bezpieczeństwo p-pożarowe podczas imprezy odpowiedzialny jest pan 
Paweł Milewczyk    tel. 693 142 830   
Podczas imprezy na parkingu bezpośredni przylegającym do Hali Widowiskowo-
Sportowej  będzie w stałej gotowości bojowej  jednostka  OSP (wóz bojowy z 
pełną sześcioosobową  załogą). Niezwłocznie przystępuje do ewakuacji 
uczestników imprezy z terenu imprezy. 
Na miejscu imprezy organizator zapewnia pomoc medyczną w postaci zespołu 
wyjazdowego bez lekarza (P) oraz patrolu ratowniczego .  
Zabezpieczenie medyczne zapewni : 
Pogotowie Medyczne AMBIELANS Maciej Biela; ul. Strzelców 46/9; 81-586 
Gdynia; tel. 664 988 882   :zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
Karetka pogotowia  + patrol ratowniczy. 
Z przedstawicielem organizatora Tomaszem Stein można kontaktować się pod 
nr tel.  601733259 
Organizator wystąpił z wnioskami o wydanie opinii do: 

1. Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie 
2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 
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3. Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy 
w Wejherowie 

4. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. 
Organizator powiadomił o planowanej imprezie Komendę Morskiego Oddziału Straży Granicznej w 
Gdańsku. 


