
Regulamin terenu imprezy pn. „II Powiatowy Festiwal Muzyki w Różanie”
Miejsce imprezy: stadion miejski w Różanie

Termin imprezy: 21.05.2017 r.

I. Postanowienia ogólne
Przed korzystaniem z terenu imprezy należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obec-
nych na imprezie. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:
1. Impreza – II Powiatowy Festiwal Muzyki w Różanie
2. Teren imprezy – Stadion Miejski w Różanie przy Forcie nr 1, ul. Szkolna 3 i parking przyległy
3. Organizator imprezy – Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie oraz Publiczne Gimnazjum w Różanie
4. Uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie – widz
5. Służby Porządkowe - oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identy�katorem 
oraz posiadaniem określonych uprawnień.

II. Prawa i obowiązki uczestników Imprezy
1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2. Z terenu imprezy mogą korzystać uczestnicy imprezy, artyści i osoby z obsługi technicznej, członkowie służb porządkowych oraz przedstawiciele organizatora.
3. Osoby obecne na II Powiatowym Festiwalu Muzyki są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 
imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu terenu, na którym odbywa się impreza.
4. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
5. Zabrania się rzucania jakimkolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
6. Wchodząc na teren imprezy każdy uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na fotografowanie bądź �lmowanie swojego wizerunku i jego rozpowszechnianie 
przez organizatora imprezy dla celów promocyjnych.
7. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w stre�e dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na 
szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia 
słuchu i/lub utratę zdrowia.
8. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie imprezy w stosunku do innych jej uczestników oraz za 
szkody wyrządzone w mieniu organizatora. 
9. W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłosić się do służby porządkowej lub przedstawicieli organizatora imprezy.
10. W uzasadnionych przypadkach służba porządkowa może zażądać opuszczenia terenu imprezy przez daną osobę, której zachowanie stanowi zagrożenie 
terenu imprezy i zastosować odpowiednie czynności, aby to żądanie zostało wykonane.
11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu służba porządkowa ma prawo do wezwania Policji.
12. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność lub osób sprawujących nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
13. Każdy, kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu i 
obiektu.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe
1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy.
2. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, �lmowanie lub 
dokonywanie innego rodzaju zapisu.
4. Służby porządkowe organizatora mają prawo do kontrolowania osób wchodzących, odmówienia wstępu na teren imprezy lub usunięcia z terenu imprezy 
osób w stanie nietrzeźwym, nieprzestrzegających regulaminu, a w przypadkach szczególnie niebezpiecznych ich zatrzymania i przekazania Policji.

IV. Osobom wchodzącym i obecnym na imprezie zabrania się:
1. Wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
2. Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do instalacji elektrycznej i manipulowania przy tych instalacjach. 
3. Wchodzenia na oznaczone i wytyczone zaplecza artystów i osób z obsługi technicznej, służb porządkowych oraz przedstawicieli organizatora imprezy.
4. Spożywania alkoholu i palenia papierosów.
5. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i innych urządzeń i rzeczy znajdujących się na terenie imprezy.
6. Sprzedaży produktów, usług oraz wszelkiej działalności gospodarczej bez zgody organizatora.
7. Zaśmiecania terenu imprezy. 

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.gouk.pl, w siedzibie Organizatora – Gminny Ośrodek Upowszechniania 
Kultury w Różanie ul. Mickiewicza 5, w miejscach widocznych dla uczestników imprezy w czasie jej trwania.
2. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora www.gouk.pl. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w przebiegu imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników imprezy pozostawione na terenie imprezy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przebywających na imprezie bez opieki dorosłych.
6. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga organizator.
7. Na terenie imprezy obowiązują i mają zastosowanie przepisy prawa karnego i cywilnego.

Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu, nie stosujące poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu imprezy.

Telefony alarmowe: 
999 - Pogotowie Ratunkowe 
998 - Straż Pożarna 
997 - Policja


