WYCIĄG Z REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ: KONCERT Z OKAZJI DNIA DZIECKA
LUBARTÓW, DZIEDZINIEC PAŁACU SANGUSZKÓW, UL. SŁOWACKIEGO 8, 2 CZERWCA 2019 R.
1. Regulamin obowiązuje w dniu imprezy tj. 2 czerwca 2019 r. i kierowany jest do wszystkich osób, które będą
przebywały na terenie imprezy w czasie jej trwania.
2. Publiczność ma wstęp na teren imprezy od godz. 15:00.
3. Wstęp na imprezę masową jest wolny i bezpłatny i przysługuje wszystkim zainteresowanym wydarzeniem.
4. Miejsca dla publiczności są wyłącznie stojące.
5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na wyłączną
ich odpowiedzialność.
6. Impreza będzie rejestrowana przez Telewizję Polsat. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika imprezy na potrzeby realizacji telewizyjnej bez
obowiązku zapłaty z tego tytułu jakichkolwiek kwot Uczestnikowi imprezy.
7. Zabrania się: wnoszenia i posiadania: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; materiałów
wybuchowych; wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych; napojów alkoholowych;
środków odurzających lub substancji psychotropowych; plastikowych, szklanych lub metalowych
pojemników i puszek; dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających; balonów oraz innych
elementów mogących zakłócić produkcję telewizyjną imprezy.
8. Zabrania się niszczenia mienia i wyposażenia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia
znajdującego się na terenie imprezy oraz używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych oraz wznoszenia
okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić
zarzewie konfliktu, obscenicznych, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę,
wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
9. Zakazuje się: wprowadzania psów i innych zwierząt; wprowadzania rowerów, skuterów oraz motocykli;
prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej; wchodzenia na
elementy infrastruktury technicznej i miejskiej, elementy konstrukcyjne, drzewa, latarnie, dachy a także na
obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.);
rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na terenie imprezy;
utrudniania przejścia na drogach i wyjściach ewakuacyjnych oraz ich blokowania.
10. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie imprezy osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia
ich identyfikację; znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy; wobec których zostało wydane orzeczenie
zakazujące im wstępu na imprezę masową oraz osobom odmawiającym poddaniu się kontroli (sprawdzenia
uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży).
11. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na
imprezę.
12. Nie prowadzi się depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na terenie imprezy jest
zabronione.
13. Organizator jest uprawniony do utrwalania imprezy, w tym zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk a następnie do rozpowszechniania nagrań dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Zarejestrowany materiał stanowić może dowód
służący do wszczęcia postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, albo
wykorzystany w toku takiego postępowania.
14. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie
dla innych uczestników imprezy, zachowywać się w sposób niekulturalny lub naruszać dobre obyczaje, albo
które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zabronione albo też będą spożywać lub zażywać zakazane
substancje lub wyroby albo nie będą przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu będą usunięte z
imprezy.
15. Organizator działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy ochroniarskiej, stanowiących
służbę porządkową i informacyjną organizatora imprezy, której powierzone zostają obowiązki zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
16. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są
stosować się do poleceń Służb Informacyjnych i Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa.
Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj ani poziom artystycznego wykonania występu przez
artystę podczas imprezy.
18. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w streﬁe dźwięków mogących spowodować
uszkodzenie słuchu.
19. Udział w imprezie jest na własne ryzyko uczestnika.
20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora

