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REGULAMIN IMPREZY
SYLWESTER NA RYNKU w WIŚLE 20t9l2020

31.12.2019- 01.01,.2020 godz. 22.00 - 01.00

Niniejszy regulamin wydany zostaje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o

ochronie osób i mienia (tekst jednotił Dz. U. z 2017 r, poz. 60 z późn. zm.): (zwanei dalej

..ustawą'l a także na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

l. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywĄ w czasie trwania imprezy ,,Sylwester
na wiślńskim rynku" (młana dalej impreą) na terenie, na którym przeprowadzana jest impteza tj. na Pl. Hoffa
w Wiśle.
2.ImprezaorganizowanajestprzezWiślńskie Centrum Kultury (zwany dalej: Organizatorem).
3. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania
się w sposób nie zagrńający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniZsrych postanowień regulaminu.
Orgartizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, aw szczególności zachowania się osób
prry pomocy lxządzeń rejestrujących obraz i dzwięk. wstęp na teren imprery jest bezpłatny.
4. Zakaz wstępu na teren imprezy doĘczy:
- osób wnoszących środki odurzająse, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby
pirotechnicme lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a takźe osób
wnoszących przedmioty uniemozliwiające iderrtyfikacje np. kominiarki, osób zachowujących się agresywnie,
odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzeniabagahlbądź odzieĘ
(w prąrpadku podejrzenia, i próbują w nieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).
5. Zterenuimprery zostarląusunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają
zagrożenie dla innych osób, pomimo zakazuwesĄ lub.wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub
przedmioty.
6.0soby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porądkowych organizatora i słuzb
ochrony.
7 . W prrypadku stawiania oporu sfużbom ochrony w/wym. osoby zostanąbezrwłocnlie przekazane Policji.
8.Crynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób moźliwie najmniej naraszający godność

ludzkąoraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do ktOĘ zostĘ podjęte.

9. Zamńoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie,bądźrodzice. Osoby do 13-go roku źycia
wchodzą tylko pod opieką opiekuna prawnego
10. Uczestnicy imprezy prryjmujądo wiadomości, że wstęp na teren imprery, jest równomaczny z udzieleniem
zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w
nxtiązklzimprezą.
11. Uczestnicy imprezy przyjmujądo wiadomości i to akceptują iżpoziom hałasu w ffakcie występów
estradowyoh , może przelłocryó dopuszczalne warunki prawnie określone.
LL.W prrypadku zauwazeniapożarulub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić sfużby ochrony,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń służb ochrony i komunikatów,
d) nie utrudniać dojazdu służb ratownicąrm.
l3. Uczestnicy imprezy przyjmujądo wiadomości, iz podstawowym zadaniem sfużby ochrony, jest

przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i Ęcia
uczestników imprezy. Każde podjęte dzińanie przez służby ochrony, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest

dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
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