Zał. nr 6
Regulamin imprezy masowej/terenu
„Kulturalnie dla mieszkańców – Dni Zduńskiej Woli 2018”
I
1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy; Miejski Dom Kultury w Zduńskiej
Woli ul. Łaska 12, z siedzibą przy pl. Wolności 26, zwanego dalej "Organizatorem".
2. Imreza plenerowa "Kulturalnie dla mieszkańców – Dni Zduńskiej Woli 2018” odbędzie się
na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp z o.o. oraz Miasta
Zduńska Wola przy ul. Kobusiewicza 2 – 36.
3. Impreza ma charakter rekreacyjny i nie promuje podmiotów polityczno – społeczno –
religijnych.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywały na terenie, na którym przeprowadzona jest Impreza. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego Regulaminu.
5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
6. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały nastepujace znaczenie:
* "Służby porządkowe" - oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników
Agencji Ochrony, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Imprezie.
* "Teren Imprezy" - oznacza wydzielony plac, na którym przeprowadzona jest Impreza.
* "Uczestnik Imprezy" - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
II
1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy;
- środków odurzających,
- napojów alkoholowych,
- substancji psychotropowych,
- broni,
- wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych,
- ewentualnie innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.
3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy
oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
4. Z terenu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają Imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/w. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane
Policji.
5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłaczną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi opiekę.
III
1. Organizator w zakresie ustalonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do

utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Wizerunek osób przebywajacych na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
3. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
• scena (zaplecze techniczno - socjalne)
• teren imprezy masowej - rejon widowni ( miejsca stojace)
• gastronomia
• parking dla uczestników imprezy
• punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
IV
1.Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie
występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone - tabela
nr 1rozporządzenia MOŚ, ZNIL z dnia 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku
(Dz. U.Nr 66, poz. 436 z pózn. zmianami).
2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy
powinny:
a)
natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b)
unikać paniki,
c)
stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
d)
nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
3. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej,
jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia
i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego
typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są
do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania
postanowień regulaminu
V
W związku z organizacją imprezy masowej "Kulturalnie dla mieszkańców – Dni Zduńskiej Woli
2018” zmianie ulega projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Kobusiewicza i ulicach
przyległych, w ustaleniu z odpowiednimi służbami.
Wszyscy uczestnicy imprezy winni stosować się do wprowadzonych zmian.
VI
1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
* w siedzibie Organizatora: Miejski Dom Kultury ul. Łaska 12 (pl. Wolności 26), 98-220
Zduńska Wola
* na stronie internetowej www.mdk-zdunskawola.pl
* na terenie bezpośrednio przyległym do Imprezy
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu Cywilnego.

