REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ P.N.: POWRÓT JURANDA DO SPYCHOWA W DNIU 10 LIPCA 2021 R.
1. Zobowiązania
1) Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej o nazwie „Powrót Juranda do Spychowa” w trakcie pandemii SAR-COV-2 w dniu 10 lipca 2021 r. zwanej dalej
„imprezą”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo.
2) Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
3) Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
4) Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem
www.przyjaznespychowo.pl
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania
imprezy.
2. Przeznaczenie terenu
Impreza odbywa się na terenie Amfiteatru w Spychowie wykorzystywanego przez Organizatora na podstawie umowy użyczenia. Teren imprezy wyznaczony jest taśmą
ostrzegawczą.
3. Zasady szczegółowe
1) Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna. Wejście na teren imprezy
odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności.
2) Limit uczestników:
Maksymalnie 75% liczby miejsc. Liczba uczestników jest monitorowana.
3) Organizator odmówi wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
4) Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie
imprezy poprzez zakrycie ust i nosa oraz zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra.
5) Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren imprezy.
6) Obowiązku określonego w pkt. 5). nie stosuje się w przypadku:
a. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
b. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w
stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub
zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
7) Przed wejściem na teren imprezy konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie imprezy.
8) Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 metra odstępu od pozostałych osób na terenie imprezy.
Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie
poproszony o opuszczenie terenu imprezy.
9) Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeśli podjęte działania są nieskuteczne,
służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do obsługi informacyjnej w celu
powiadomienia służb medycznych.
10) Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego
własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
4. Uprawnienia służb
1) Służba porządkowa jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:
a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania
tych poleceń:
− wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,
− ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2) Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania osobom:
a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały oraz środki bądź substancje,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
5. Zachowanie na imprezie
1) Wszystkie osoby są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu imprezy oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i obsługi informacyjnej.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
3) Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
6. Zakazy
1) Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
a. napojów alkoholowych i jedzenia.
b. przedmiotów niebezpiecznych dla uczestników,
c. środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
d. rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
e. naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,
7. Odpowiedzialność
1) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i
cywilnego.
2) Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3) Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu.
8. Utrwalenie przebiegu imprezy
1) Organizator utrwala przebieg imprezy niemasowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2) Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody w postępowaniu,
3) Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatora, a także w mediach lokalnych.
4) Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.
5) Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego.
6) Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych

Telefony alarmowe:
- numer alarmowy – 112
- pogotowie ratunkowe – 999
- Straż Pożarna – 998
- Policja – 997
Spychowo, dnia 05.07.2021 r

Prezes Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo

