REGULAMIN IMPREZY
24-26 czerwca 2022 (piątek, sobota, niedziela)
pn. „Śpiewam – Gram – Tańczę – by legenda stała się faktem”
na terenie przy Wiatrakach w Śmiglu

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Imprezy jest Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać 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 nim oraz określenie zasad
wykorzystania wizerunku uczestników Imprezy.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę.
3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed
wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza.
4. Organizator może dokonać wszelkich zmian w przebiegu Imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych.
5. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie
napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy
i działań statutowych Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł
żadnych pretensji do Organizatora Imprezy z tytułu wykorzystania jego wizerunku
w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy oraz
promocję miasta.
7. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
8. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń Organizatora
Imprezy.
9. 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.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
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.
11. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na
terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją:
- Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
- powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy
- powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
13. W związku z sytuacją pandemiczną nakazuje się uczestnikom Imprezy przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i zachowania (odpowiedniego odstępu lub założenia maseczki oraz
dezynfekcji rąk). zgodnie z aktualnymi przepisami ustalonego reżimu sanitarnego.
14. W imprezie mogą brać udział osoby zdrowe, bez gorączki nie mających kontaktu z osobą
zakażona COVID-19 przez ostatnich 14 dni.
15. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
16. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie
traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu
przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Organizatora,
- na stronie internetowej Organizatora.

