Załącznik nr 2 do zarządzenia 34/2018

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
24 BOLESŁAWIECKIE ŚWIĘTO CERAMIKI 2018
Zakres obowiązywania
§1
1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej” zwany dalej regulaminem.
2. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:


Poprzez zapis „służby porządkowe” rozumie się powołane przez Organizatora osoby, w tym
pracowników agencji ochrony i mienia firmy Impel Security Polska do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę firmy, numer identyfikacyjny
i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.



Poprzez „kierownika ds. bezpieczeństwa”: wyznaczona osoba z firmy Impel Security Polska.



Poprzez zapis „teren imprezy”: wydzielony i oznaczony teren u zbiegu ulic Asnyka i Bielska
w Bolesławcu.



Poprzez zapis „uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.



Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

3. Czas trwania Imprezy masowej:
17 sierpnia 2018r. od godziny 20:00 do godziny 24:00
18 sierpnia 2017r. od godziny 20:00 do godziny 24:00
19 sierpnia 2017r. od godziny 20:00 do godziny 24:00
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
5. Celem

regulaminu

jest

określenie

zasad

zachowania

się

osób

obecnych

na

imprezie

i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza.
Wstęp na imprezę
§2
1. Wszystkie osoby – uczestnicy imprezy, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności
przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony, służb
mundurowych i pracowników Organizatora.

2. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim. Impreza ma charakter otwarty
i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców powiatu bolesławieckiego, jak i turystów.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.
4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w
mieniu organizatora.
6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie
imprezy i jest oznakowany.
7. Uczestnik biorąc udział w Imprezie rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie
w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu oraz pod wpływem silnych
bodźców świetlnych.
8. Wejście na teren i udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu i wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas
Imprezy na różnych polach eksploatacji (internet, portale społecznościowe itp.) w celach
określonych w ust. 5 pkt 2 i 3.

Zobowiązania uczestnika imprezy
§3
1. Uczestnik, który zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas imprezy zobowiązany jest
powiadomić organizatora lub służby porządkowe oraz powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak
najszybciej opuścić teren zagrożenia.
2. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających
- napojów alkoholowych
3. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na
terenie imprezy a także oznaczeń i tablic informacyjnych itp.
4. Uczestnikom zakazuje się:
 wchodzenia na scenę, w strefy przeznaczone dla obsługi, zaplecza sceny i inne nieprzeznaczone dla
Uczestników
 rzucania jakimikolwiek przedmiotami

 wnoszenia i posiadania wskaźników laserowych
 wchodzenia na teren Imprezy ze zwierzętami (pies, kot itp.) za wyjątkiem psów przewodników
 palenia tytoniu na terenie Imprezy
5. Organizator imprezy może podjąć odpowiednie działania informujące jednostki porządkowe w stosunku
do osób:
 znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających,
 posiadającym

broń

lub

inne

niebezpieczne

przedmioty,

materiały

wybuchowe,

wyroby

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
 zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są
stosować się do poleceń służb porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać
wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zadania służb porządkowych
§4
1. Do zadań służb porządkowych w trakcie imprezy m.in. należy podejmowanie działań zmierzających do
utrzymania ładu i porządku w chronionej strefie podczas imprezy w granicach posiadanych uprawnień.
2. Służby

porządkowe,

legitymujące

się

identyfikatorem

umieszczonym

w

widocznym

miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
 przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały pożarowo niebezpieczne, środki
odurzające lub substancję psychotropowe z zastrzeżeniem, że przegląd bagażu i odzieży dokonuje
osoba tej samej płci, co osoba kontrolowana.
 odmowy wstępu na Imprezę osobom, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu


wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania takich poleceń —
wezwania ich do opuszczenia imprezy,



stosowania

siły

fizycznej

w

postaci

chwytów

obezwładniających

oraz

podobnych

technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na
członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),


ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Zadania Organizatora
§5
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek
podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
 służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
 powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz
informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
 udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Organizator, w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi, uprawniony jest do utrwalenia
imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, dla celów Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych.
4. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:
 scena wraz z zapleczem technicznosocjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla
publiczności,
 widownia – miejsca stojące na terenie dla widzów.
 punkty zabezpieczenia przez służby ochronne
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez:
 pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu
gaśniczego i hydrantów oraz znają zasady postępowania na wypadek pożaru,
 służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej
pomocy medycznej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, ogłoszenie
żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Imprezy, oraz
przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia
ludzi itp. bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu
do żadnej szczególnej rekompensaty.

Postanowienia końcowe
§6
1. Za zachowanie Uczestników na i poza terenem imprezy masowej nie ponoszą odpowiedzialności
organizatorzy. Oznacza to, że każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne
zachowanie orz szkody wyrządzone przez niego na terenie Imprezy jak i w stosunku do innych jej
uczestników.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych
powyżej postanowień i poleceń służb porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestników
imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do
osób trzecich a także za skradzione lub zgubione przedmioty.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyżej. Za Siłę Wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe
lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w
szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, światło etc.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny:


na stronie internetowej Organizatora



w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej

