
 
REGULAMIN IMPREZY  PLENEROWEJ 

DNI GOŚCIERADOWA  
Miejsce imprezy: Stadion Sportowy w Gościeradowie 

Termin: 22-23 czerwca 2019 r. 
 

1.Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na niniejszym 
obiekcie, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. 

2.Organizator imprezy plenerowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu 
imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń 
rejestrujących obraz. 

3. Impreza ma charakter kulturalny i ogólnodostępny. 

4. Zakaz wstępu na obiekt (teren) dotyczy: 
a) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje 
psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne 
niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty 
uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki, 
b) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się 
wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku 
podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),  
d) małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów. 

5. Z obiektu zostaną usunięte osoby, które: 
a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla 
innych osób, 
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub 
przedmioty. 

6. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń 
organizatora i służb porządkowych.  

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem 
służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet 
najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy plenerowej.  
Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu 
zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem. 

8. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice. 

9. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, 
jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, 
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby (wizerunku),  
w związku z imprezą dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy  
i imprez Organizatora. 

 

 



 

10. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na 
własne ryzyko i odpowiedzialność.  

11.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie 
przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

12. 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 organizatora.  

13. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu 
Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od 
organizatora bez uprzedzenia. 

14. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie 
zakupionego na terenie Imprezy w wyznaczonym miejscu przeznaczonym do 
konsumpcji. 

15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na 
obiekcie – terenie powinny: 

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe, 
b) unikać paniki, 
c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów, 
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 
e) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczych. 

16. Zabezpieczenie medyczne imprezy stanowić będzie  wyspecjalizowany 
zespół ratowniczy. 

17. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika 
niniejszego Regulaminu. 

18. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich 
dniach trwania Imprezy, tj. 22.06. – 23.06 2019 roku. 

19. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których 
niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania 
wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi.  

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatorów, - na stronie 
internetowej Organizatorów, jak również w biurze organizacyjnym w miejscu 
odbywania się Imprezy. 
 


