REGULAMIN IMPREZ
organizowanych w ramach „XXV DNI GOCZAŁKOWIC”
w dniu 13 CZERWCA 2021r.
I Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
II Wjazd pojazdów na teren imprez
Odbywa się wyłącznie na podstawie pozwolenia Organizatora imprez z wyjątkiem pojazdów służb
uprawnionych do wjazdu w celu wykonania ustawowych obowiązków.
III Zasady wstępu na teren imprezy
 Wstęp na teren imprez jest nieodpłatny.
 Osoby małoletnie mogą wejść na teren imprez wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

IV Zasady bezpieczeństwa























Osoby obecne na imprezach są zobowiązane bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu.
Uczestnicy imprezy są zobowiązani do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym przy
wejściu na imprezę (Piknik Rodzinny na terenie zielonym „u Makusia”).
Uczestnicy imprez są zobowiązani do zasłania ust i nosa oraz do zachowania dystansu społecznego min.
1,5m od siebie.
Uczestnicy przebywający na terenie imprez nie są osobami zakażonymi COVID-19 ani nie
przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, nie miały kontaktu z osobą
zakażoną w ostatnich 14 dniach.
Osoby obecne na imprezach są obowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na tej imprezie.
Osobom obecnym na imprezach zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek obrażenia lub innego uszczerbku na zdrowiu uczestników
imprez w trakcie ich trwania są oni zobowiązani zgłosić ten fakt służbom medycznym Niezgłoszenie
tego faktu w czasie trwania imprez będzie traktowane jako niebyłe.
Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą
wpuszczone na teren imprez.
Zabrania się wywieszania transparentów, banerów, plansz, itp. bez zgody Organizatora.
Ponadto zakazuje się :
wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku
(płoty, mury, drzewa, dachy itp.)
rzucania wszelkimi przedmiotami
sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
wprowadzania psów i innych zwierząt bez kagańca i uwięzi
uszkadzania roślin oraz obiektów przyrody nieożywionej
poruszania się na pojazdach dwukołowych (rowery, skutery itp.)
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań video dla celów prasowych
i dokumentujących imprezę.
W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje Organizator.

UWAGA!
Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania uczestników
przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
O R G A N I Z A T O R

