
REGULAMIN IMPREZ
23.06 – 24.06.2018

ORGANIZOWANYCH  PRZEZ GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY

1.Imprezy  organizowane  w  dniu  23  i  24  czerwca  2018  roku  są  dostępne  dla  wszystkich  osób  pod  warunkiem

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprez.

2.Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań 

i poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

3.Bezpieczeństwo  uczestników  imprez  zapewniają  służby  porządkowe  i  informacyjne  organizatora  oraz  osoby

przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym.

4.Wszelkie  urządzenia  techniczne,  służące  do  prawidłowego  przebiegu  imprez,  mogą  obsługiwać  jedynie  osoby

upoważnione  przez  organizatora  imprez  oraz  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  do  przeprowadzenia  tego

rodzaju czynności.

5.Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprez do przestrzegania:

- zapisów regulaminu,

- zasad bezpieczeństwa pożarowego,

- zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy masowej, mienia publicznego.

6. Zabrania się:

- wnoszenia i posiadania na terenie imprez broni, materiałów wybuchowych 

i  łatwopalnych,  wszelkich  naczyń  szklanych  oraz  innych  przedmiotów  i  narzędzi,  mogących  zagrozić

bezpieczeństwu uczestników imprezy, napojów alkoholowych oraz wszelkich środków odurzających i substancji

psychotropowych,

-  spożywania alkoholu

-  palenia wyrobów tytoniowych

- przekraczania barierek ochronnych, wchodzenia na scenę oraz na obszary wydzielone przez

     organizatora imprezy w inny sposób, a służące tylko i wyłącznie dla osób dbających 

     o prawidłowy przebieg imprezy.

 7. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie 

   dla współuczestników imprez.

  8. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówić wstępu na imprezę lub usunąć z terenu 

        imprezy osoby mające zakaz wstępu na imprezy, a w szczególnie niebezpiecznych 

        przypadkach przekazać je Policji, w przypadku stwierdzenia, iż osoby wchodzące na teren

        imprezy posiadają niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne lub inne materiały 

      łatwopalne i niebezpieczne oraz napoje alkoholowe, których posiadanie jest zabronione, zgodnie    z zapisami z

regulaminu

9.  Uczestnicy  imprez  zezwalają  na  rozpowszechnienie  swojego  wizerunku,  uwiecznionego  podczas  wydarzenia.

Niniejsze  zezwolenie  obejmuje  wykorzystanie  zdjęć  /  materiałów  video  bez  konieczności  ich  każdorazowego

zatwierdzania.

   10. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi odpowiedzialność karno-administracyjna.

11. Regulamin znajduje się przy bramach wejściowych do obiektu.


