
Pol`and`Rock Festiwal
(Przystanek Woodstock)

Wybrane elementy zabezpieczenia

Zintegrowane Centrum Dowodzenia
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Zespół ds. monitoringu internetu

• Interactivity index (2015)
Facebook – 168 234
 Instagram – 83 693
Twitter – 28 556

• Pozwala śledzid nastroje uczestników.
 Informacje o nastrojach i czynnikach je wywołujących

• Jest jednym ze źródeł komunikacji i łagodzenia emocji
Pozwala reagowad na nieprawdziwe lub nieprecyzyjne informacje, które mogą prowadzid do 

niekontrolowanych reakcji uczestników.

• Jest cennym źródłem informacji o zdarzeniach dla służb organizatora.
Sprawcy przestępstw
Świadkowie zdarzeo



http://woodstock.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=afd7348f6ce9462ebdb142b7c745728c


http://woodstock.maps.arcgis.com/apps/dashboard/index.html
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http://woodstock.maps.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=a02370589def4a9aa0c5ee72ed41a728




https://woodstock.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e25109560d4040ceb622618c668262ed
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Zintegrowane Centrum Dowodzenia

• Koordynuje pracę służb organizatora Festiwalu

Służby informacyjne

Służby porządkowe

• Koordynuje współpracę ze służbami profesjonalnymi

Policja

Paostwowa Straż Pożarna

Służby Medyczne

Paostwowa Inspekcja Sanitarna

WZK LUW

Służby miejskie



Spójne procedury postępowania

• Ogłaszane w trzech sytuacjach:
Na wypadek wystąpienia na terenie Koncertu lub Festiwalu niebezpiecznego 

zdarzenia o charakterze masowym lub terrorystycznym ze znaczną ilością osób 
poszkodowanych.

Na wypadek zbiorowego zakłócenia porządku terenie Koncertu lub Festiwalu 

Na wypadek przerwania Koncertu lub zakooczenia Festiwalu z przyczyn innych niż 
powyższe.

• Obowiązują wszystkie podmioty obecne na Festiwalu.
Wyznaczenie osób do pełnienia dyżurów 24h

Przeszkolenie osób na wypadek wprowadzenia procedur
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Lokalizacja GPS

• Połączona z mapą oraz przygotowaną aplikacją

• Ułatwia precyzyjną lokalizację zdarzenia

• Umożliwia prowadzenie/kierowanie do zdarzenia służb.

• Pozwala na analizę częstotliwości zdarzeo (mapa ciepła)
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http://woodstock.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c4f5d3956fa84f938d55795ed80f5db1




25th Pol`and`Rock Festiwal
1 – 3 sierpnia 2019

Zapraszamy!

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


