REGULAMIN
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1.
2.
3.

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy masowej Juromania organizowanej na terenie Ruin zamku
Ogrodzienieckiego w Podzamczu.
Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z
dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. Nr 62 poz. 504)
Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu.
§2
KONTROLA I ZACHOWANIE

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej oraz informacyjnej dowód tożsamości
(legitymacja, dowód osobisty).
Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są do okazania, na wezwanie pracownika służb porządkowych lub
informacyjnych, zawartości bagażu lub odzieży.
Na teren imprezy masowej można wnosić jedynie napoje w butelkach plastikowych o pojemności do 500 ml, w momencie
wchodzenia na teren imprezy masowej napój musi być oryginalnie zamknięty, należy go w obecności członka służby
porządkowej lub służby informacyjnej otworzyć, a korek wyrzucić.
Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na tej imprezie.
Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych, informacyjnych oraz spikera.
Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
Zgodnie z Art. 11.1 Ustawy Organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
§3
ZAKAZY

Zakazuje się:

1. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz
dachy;
wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne,
pomieszczenia służbowe);
rzucania wszelkimi przedmiotami;
używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszające dobre obyczaje i
obrażania jakichkolwiek osób;
rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących;
pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu imprezy ;
wnoszenia na teren imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów(narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i
wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Wnoszenia na teren imprezy napojów w opakowaniach szklanych, kartonowych i metalowych.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.
2.
3.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.
Osoby nagminnie naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane do Policji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza
kontrolą Organizatora, 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 polityk i, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie
zobowiązań.
§5

Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na terenie Zamku oraz stronach organizatora i
współorganizatora.

