REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ ORGANIZOWANEJ NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
MAŁYM RUDNIKU
Nazwa imprezy: ....................................................................................................................
Organizator: ..........................................................................................................................
Termin i miejsce imprezy: .......................................................................................................

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) o
bezpieczeostwie imprez masowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010
r. (Dz.U. nr 52, poz. 308 i załączniki) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywad na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosowad się do postanowieo
niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeostwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeo, znajdujących się na nim.
II.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkaoców Gminy
Grudziądz, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
2. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialnośd osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani
są zachowywad się w sposób nie zagrażający bezpieczeostwu innych osób obecnych na tej
Imprezie, a w szczególności przestrzegad postanowieo Regulaminu oraz stosowad się do
zaleceo przedstawicieli Organizatora i pracowników ochrony , mających na celu
zapewnienie im bezpieczeostwa i porządku.
5. Uczestnicy imprezy mogą przebywad wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez
Organizatora.
6. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą byd narażone na
ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodowad uszkodzenie słuchu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do bezwarunkowego i natychmiastowego wykonywania poleceo
organizatorów w szczególności w sprawach objętych tym Regulaminem.
8. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystad z pomieszczeo sanitarnych wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem
9. Organizator wskazuje miejsce i czas ulokowania stoiska lecz nie zapewnia wyłączności na
sprzedawane towary/usługi.
10. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,

materiałów pożarowo niebezpiecznych,środków odurzających lub substancji
psychotropowych, opakowao szklanych.
11. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagaoca.
12. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które w sposób oczywisty stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia.Swoimzachowaniem zakłócają porządek publiczny są nietrzeźwe lub zachowują się
niezgodnie z regulaminem imprezy.Osoby stwarzające zagrożenie będą ujmowane w celu
oddania Policji.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas dojazdu,a
także jakiekolwiek straty, zniszczenia, kradzieże, zranienia i inne wypadki, które mogą się
przytrafid uczestnikowi z racji uczestnictwa w imprezie.
14. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się
na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany
15. Organizatorzy oraz sponsorzy i partnerzy rezerwują sobie prawo do używania danych i
wizerunków uczestników (zdjęcia, video i inne ), wcelach promocyjnych bez konsultacji z
zainteresowanymiosobami mając na uwadze ich dobro i godnośd osobistą.
16. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby na obiekcie powinny:
 natychmiast powiadomid służby porządkowe;
 użyd sprzętu gaśniczego;
 unikad paniki;
 stosowad się do poleceo służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki;
 nie utrudniad dojazdu służbom ratowniczym.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązao jest niemożliwe lub może byd uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeo dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,
działania wojenne lub działania władz paostwowych lub samorządowych w zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązao.
19. Służby Porządkowe mogą wydawad własne instrukcje bezpieczeostwa oraz przeciw
pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
21. W przypadku jakichkolwiek pytao lub uwag prosimy o kontakt z organizatorem.

Regulamin imprezy będzie udostępniony uczestnikom przy wejściu głównym.
ORGANIZATOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY

