Regulamin Impre zy Nlasowej
Sylwester pod Śnieżką
I

1.
o

Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem"] został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009
bezpieczeństwie imprez rnasowych, olazna podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

r,

2. Regulamin jest wyclany przez organizatora imprezy firmę Multi Eventer Dariusz Maląg z siedzibą w Jeleniej 6Órze ul.
Wiejska B1 B, zwanego dalej ,,Organizatorerrl".

Sylwester pod Śnieżką odbędzie się w Karpaczu w godz, 22.00 dnia 31.12,2017 do godz.01.00 dnia 01,01.2018 na deptaku w
ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu.
3, Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, ]<tóre w czasie trwania lmprezy będą przebywały na terenie, na I<tórym
przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosowaĆ
się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy popruez określeniezasad zachowania się osób obecnych na
Imprezie i korzystania przeznie z tefenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a tal<że urządzeń znajdujących się na nim.
Poniższe określenia używane w regulaminie będą nriały następujące znaczenie:
,,Służba Porządkowa" lub ,,Służba informacyjna" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agenc.ji

5.

ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Irnprezie.
Członl<owie tych służbposiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer
identyfikacyjny i fotografię, okres ważności,pieczęć i podpis wystawcy;
1. ,,Teren imprezy" rnasowej będą określaćpłotki ogrodzeniowe i budyrrki przylegające do deptaka,

2.

,,Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącąw Imprezie.
lI

1,Wstęp na teren Intprezy jest Wolny,

2.Zabrania się wnoszenia i posiadania w tral<cie lnlprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedrniotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- opakowań szklanych I butelki itp. J
- środl<ów odurzających lub substancji psychotropowych,

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów

i

innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji

Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej Iub innej zarobl<owej na'l'erenie Imprezy.

4.0rganizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom

:

a] znajdującym się pod widocznyrn wpływenl alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków

bJ posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, Środki lub substancje,

c] zachowującym się agresywnie, prowokacyinie albo w inny sposób stwarza.iącym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządl<u

Imprezy
d) osobom, l<tóre posiadają sadowy zal<az uczestniczenia w inrprezach nlasowych
5, Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczl.e przednlioty,

mateliały wybuclrowe, wyroby pirotechniczne lub

materiały pożarowo niebezpieczne, podlega właściwymprzepisom Kodeksu Karnego,
6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosowaĆ się do
poleceń SłużbPorządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń moŻe
wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązu jącymi przepisami prawa.
7. Osoby w

wieku poniżej 16 roku życia uczestniczą w lrnprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

IIl
B. 6rganizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządel< podczas trwania ImPrezY, PoPrzeZ
m.in.:
a) Służby porządkowe i służbyinforrnacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

uj po-Ółinie kierownika do spraw bezpieczeństwa,

l<ierującego SłużbarniPorządkowymi

i

organizującego Pracę SłuŻb

Porządl<owych;

cJ udostępnienie pomocy medyczne.j oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
9.

organizator nie bęclzie utrwalał przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dŹwięk.

10. Organizator wyznacza strefy podziału Irnprezy:

Zaplecze

te

clrniczno-s

o

cjal

n e,

Widownia - miejsca stojące,
Punkty stałego zabezpieczeni a przez słrrżby ochronne,
L 1.

Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe popl,zez zapewnienie, że:
af pracownicy obsługi, SłużbyPorządl<owe i Organizator tnuszą znaĆ rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i
hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służbyporządkowe nruszą być przeszkolone w zal<resie zasad prowadzenia ewakuaCji, SPosobu alarrnowania straży
pozarnej, zasad użycia poclręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medYcznej.

!2, organizator Zastfzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie
artystę , Siła Wyższa, itp,, a ponaclto prawo do ustalenia i zmiany programu pod Względem artystYcznYm i

przylaidu przez
cZasoWym.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lmprezy bez wczeŚniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązanY do
żadnej rekompensaty z tego tytułu.

lV
14. SłużbyPorządkowe, legitymujące się identyfil<atorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z
przepisami Ustawy do:
a)sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b]legitymowania osób w celu ustalelria ich tożsamości,
cjprregtąaa"ia zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezPieczne
przedrnioty,
ł; wydawania poleceń porzącll<owych osobonr zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z
regulanrinem imprezy masowej, a lv przypadku niewykonatlia takich poleceń - wezwania ich do oPuSzCzenia lmPrezY;
e]itosowania siły iizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagroŻenia
dóbr powierzonych ochronie lub oclparcia ataku n:l członka SłużbPorządkowych lub inną osobę, na zasadach okreŚlonYch w
art.,3B ustawy zdnia22 sierpnia 1997 r. o oclrronie osób imienia (Dz.U. Nr I14,poz.740,zPÓŻn.zm.)
i)ujęcia, 1,y .Ólu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie d\a ŻYcia lub zdrowia
Iudzkiego, a tal<że chronionego mienia,
15. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p,poż, zgodnie z obowiązującymi przePisami
praWa.

V

16. Wszelkie reklamacje nrożna składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia lmPrezY na
następujący adres korespondency.j ny Organizatora:

Multi Eventer Dariusz Maląg
58 - 506 jelenia Góra
Ul, Wiejska B1 B
17. organizator rozpatruje rel<lamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia 0rganizatorowi listem poleconym, SkładającY
reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego"
VI
1B. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- w siedzibie organizatora ul. Wiejsl<a B1 B,
- na stronie irrternetowej miasta KarpaCZ

5B-506 Jelenia Góra

irnprezy, u służby inforrnacyjno-techniczrrej usytuorvanej przy scenie
_przy wejściuna teren imprezy lrlasowej deptal< ui. konstytucji 3 Maja w karpaczu
19, Korespondencję clo organizatora I<ieru.je się na adres ws}<azany w pkt. 17 na piŚmie, przesYłką Poleconą.
20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu CYwilnego.
- podczas

