REGULAMIN WYDARZENIA
„HUZARZY ŚMIERCI. POLICJANCI W BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920”
27.08.2022 r.
Miejsce Imprezy: wydzielony teren błoni, znajdujący się wzdłuż ul. Nadbużańskiej w Kuligowie, gmina
Dąbrówka, powiat wołomiński
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na wyznaczonym terenie Imprezy.
II.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Impreza ma charakter otwarty. Wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie mogą wejść na teren imprezy jedynie w towarzystwie prawnego opiekuna lub
osoby upoważnionej przez prawnego opiekuna. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony przez Organizatora
w celach promocyjnych i marketingowych i w tych samych celach rozpowszechniony.
4. ZAKAZANE JEST:
a) Niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie Imprezy,
b) Rzucanie przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Imprezy,
c) Sprzedaż, podawanie i spożywanie wszelkich napojów alkoholowych,
d) Wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
e) Wprowadzanie psów bez kagańca na teren Imprezy.
5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
6. W przypadku zauważenia pożaru łub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić
Organizatora lub służby porządkowe.
III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin obowiązuje w dniu 27 sierpnia 2022 r. w godzinach trwania imprezy.

2.

Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, którego postanowień
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.

3.

Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. tj.: warunki
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, żałobę
narodową, wprowadzenie rządowych ograniczeń etc.

