REGULAMIN IMPREZY
60. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego
im. Józefa Piotrowskiego
Lipnica Murowana, 25 marca 2018 r.
1. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy - Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Impreza
kulturalna o nazwie „60. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego”
odbywa się w dniu 25 marca 2018 r. na terenie rynku w Lipnicy Murowanej i w przyległych do niego
uliczkach w godz. 7.30 – 15.30.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. 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 tym terenie.
4. Wejście na teren imprezy stanowi jednocześnie zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego
regulaminu. Przypadki sporne będą indywidualnie rozstrzygane przez upoważnionego przedstawiciela
Organizatora.
5. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
6. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Napoje i posiłki
spożywane na terenie imprezy muszą być pakowane tylko i wyłącznie w plastikowe naczynia i opakowania.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: - broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych, - wyrobów pirotechnicznych, - materiałów pożarowo - niebezpiecznych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej
lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
9. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
10. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do podporządkowania się wymogom Organizatora
i służbom porządkowym.
11. W przypadku niedostosowania się do wymagań organizatora osoby zakłócające porządek imprezy
zostaną pouczone przez służby porządkowe, a w razie stawiania oporu doprowadzone i przekazane
organom Policji.
12. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
opiekę.
13. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są zachować czystość, higienę i estetykę miejsca, a także
stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i służb porządkowych.
14. 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 w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazanie głosu i wizerunku
w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
15. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie
imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
16. W przypadku wystąpienia zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b) stosować się do poleceń Służb Porządkowych ,
c) nie utrudniać dojazdu Służbom Ratunkowym.
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - na tablicach ogłoszeń na terenie imprezy, - w siedzibie Gminnego
Domu Kultury w Lipnicy Murowanej , - na stronie internetowej : www. kulturalipnica.pl.

