REGULAMIN IMPREZY
POD NAZWĄ

„VIII
PIKNIK HISTORYCZNY”
KĘSOWO, 7 CZERWCA 2014 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

Regulamin jest wydany przez Wójta Gminy Kęsowo - organizatora imprezy pod nazwą
„VIII Piknik Historyczny”, która odbędzie się dnia 7 czerwca 2014 r.
a) Część poświęcona rekonstrukcji walk odbędzie się przy schronie obronnym „Lisia Góra”
zlokalizowanym na pograniczu sołectwa Kęsowo i Przymuszewo,
b) Część koncertowa zaplanowana jest w parku w Kęsowie.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać
na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na terenie
Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
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, a ponadto
uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.
§2
WSTĘP NA TEREN IMPREZY

1.

2.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje lub substancje,
o których mowa w§ 3 pkt 4 niniejszego regulaminu;
c) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
§3
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1.

2.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas
trwania Imprezy poprzez m. in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
b) Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi
i organizującego pracę tych Służb;
c) Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw
bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie
uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Imprezie, a szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest
niszczenie i samowolne przemieszczanie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp. Uczestnicy
zobowiązani są korzystać z urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) napojów alkoholowych;
b) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
c) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
d) materiałów wybuchowych;
e) wyrobów pirotechnicznych;
f) materiałów pożarowo niebezpiecznych.
Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz wprowadzania bez
autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie
Imprezy.
Zabronione jest tarasowanie i zastawnie w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych, dróg
dojazdowych dla służb ratowniczych oraz urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia
akcji ratowniczej lub gaśniczej.
Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją ewakuacji, a razie
konieczności zastosować się do niej, (instrukcja umieszczona na terenie Imprezy).
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służby Porządkowej
o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy.
Służby porządkowe są uprawnione do:
a)
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b)
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
c)
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie dóbr i mienia (Dz. U Nr 114 poz. 740 z późn. zm.);
d)
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów,
których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych
odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub
usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo
niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych
dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te
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przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę
osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych
powodów oraz prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym
bez uprzedniej konsultacji.
Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§5
PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY
1.

2.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub Regulaminu
przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu lub
ograniczenia wolności.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.

4.
5.
6.

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. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
Niniejszy regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Gminy Kęsowo, tj. www.kesowo.pl
- w Urzędzie Gminy Kęsowo, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo,
- na terenie Imprezy.
Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres:
Wójt Gminy Kęsowo
ul. Główna 11
89-506 Kęsowo
Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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