REGULAMIN terenu
Imprezy masowej DOŻYNKI POWIATOWE 2016
– 28.08.2016 r. Jedwabno
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Prawo do wstępu na imprezę Dożynki Powiatowe 2016 zwaną dalej imprezą mają wszystkie
osoby z zastrzeżeniem rozdz. IV pkt. 3 – 6 Regulaminu Imprezy Masowej
Wjazd pojazdów:
Do wjazdu na teren imprezy oraz teren przyległy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające
karty wjazdowe wydane przez organizatora, z wyjątkiem służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo imprezy.
Zasady bezpieczeństwa:
1. Przy wejściu uczestnicy imprezy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów na
życzenie uprawnionego przedstawiciela służb porządkowych i informacyjnych.
2. Służby porządkowe i informacyjne organizatora uprawnione są do przeglądania zawartości
bagażu oraz odzieży osób wchodzących.
3. Zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zgodnie z rozdz. II pkt. 5
Regulaminu Imprezy Masowej.
4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób oraz stosować się do zarządzeń i zaleceń służb porządkowych
i informacyjnych działających w imieniu organizatora.
Uczestnikom imprezy zakazuje się:
1. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej
i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora,
2. Fotografowania lub rejestracji audio – wizualnej imprezy bez zgody organizatora,
3. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do
powszechnego użytku (płoty zaporowe, płotki, drzewa, maszty, słupy itp.),
4. Wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów (np. zaplecze sceny, pomieszczenia
wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
5. Rzucanie wszelkimi przedmiotami,
6. Pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania,
7. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
10. Zaśmiecania terenu imprezy oraz terenu przyległego,
11. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych
piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,
12. Spożywania alkoholu przez osoby nieletnie,
13. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci, i wszystkich innych rzeczy
znajdujących się na terenie imprezy oraz terenie przyległym.
Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszy regulamin oraz Regulamin Imprezy
Masowej.
Niniejszy regulamin będzie dostępny:
1) na stronie internetowej organizatora: http://gokjedwabno.blogspot.com/ oraz Gminy
Jedwabno http://www.jedwabno.pl/.
2) na tablicach i miejscach ogólnie dostępnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ww. ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej
organizatora.
Osoby nie przestrzegające postanowi eń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do
poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte z imprezy lub
przekazane policji.
W przypadku zaistnienia spraw spornych nie uregulowanych niniejszym regulaminem
decyzje podejmuje Kierownik ds. Bezpieczeństwa imprezy oraz Organizator.

