
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 
Święto Gminy Białe Błota 2019

w dniu 24 sierpnia 2019 r. godz. 16.00-24.00

Miejsce: plac przy ul. Czeremchy i Chlebowej w Białych Błotach 

Organizatorzy: Urząd Gminy Białe Błota, Gminne Centrum Kultury Białe Błota, Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie Imprezy Święto Gminy Białe Błota 2019. 

2. Celem Regulaminu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  Imprezy poprzez określenie  zasad zachowania  się  osób obecnych na Imprezie
i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Białe Błota, jak i turystów, a wstęp na nią jest

wolny.

2. Osoby małoletnie  uczestniczą  w Imprezie  na  wyłączną  odpowiedzialność  osób,  które sprawują  nad nimi  pieczę.  Organizatorzy  nie
ponoszą odpowiedzialności za uczestnictwo w Imprezie osób małoletnich bez opieki.

3. Uczestnicy Imprezy podporządkowują się poleceniom obsługi stanowisk rozmieszczonych na terenie Imprezy.

4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do
zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

5. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

6. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza
w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatorów. 



7. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione. 

8. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

10. Punkt  pomocy  medycznej  na  wypadek  konieczności  udzielenia  nagłej  pomocy  znajduje  się  na  terenie  Imprezy  i  jest  wyraźnie
oznakowany.

11. Uczestnicy  Imprezy  przyjmują  do wiadomości,  że  wstęp  na  teren  imprezy  jest  równoznaczny  z  udzieleniem zgody na  nieodpłatne
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie,
rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku, w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
Klauzule  Informacyjne  administratorów  danych  osobowych  znajdziesz  na  stronach  internetowych  Organizatorów  Imprezy  oraz  
współpracujących z nimi podmiotów.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zniszczone bądź zagubione przez uczestnika Imprezy.

13. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  skutki  działania  Siły  Wyższej.  Za  Siłę  Wyższą  uznaje  się  zdarzenie  będące  poza
kontrolą Organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące  okoliczności.  Siłę  Wyższą  stanowią  w  szczególności:  warunki  atmosferyczne,  awarie  lub  zakłócenia  pracy  urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

14. Służby Porządkowe mogą stosować własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

16. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 


