REGULAMIN IMPREZY „INDUSTRIADA - ROZRUCH MASZYN”
07.06.2019r
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Regulamin obowiązuje w dniu imprezy tj piątek 07.06.2019 r. organizowanej na Placu Żwirki i Wigury 8 w BielskuBiałej. Organizatorem jest Instytucja Kultury ArsCameralis Katowice ul. Ligonia 7.
2. Osoby przebywające na terenie Placu w czasie imprezy podlegają przepisom zawartym w Regulaminie opracowanym
na podstawie ustawy z dnia 22sierpnia 1997r.o ochronie osób imienia Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740 wraz z późniejszymi
zmianami. Art.36 wyżej wymienionej ustawy określa prawa i obowiązki pracowników ochrony.
3. Wejście i przebywanie osób na terenie wygrodzonym w czasie imprezy oznacza, że przyjęły one do wiadomości
obowiązujące, przepisy i zobowiązują się do ich przestrzegania.
4. Podczas wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu INDUSTRIADA 2019 przewiduje się możliwość utrwalania
wizerunku osób uczestniczących w imprezie, w postaci zdjęć fotograficznych czy nagrań audiowizualnych. Każda osoba
podejmując decyzję o uczestnictwie w festiwalu zgadza się na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie
jej wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2017.880 – t.j.).
§2
KONTROLA I ZACHOWANIE
Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany na wezwanie służb porządkowych okazać dokument tożsamości (legitymacja,
dowód osobisty). Ochronie wolno stosować siłę fizyczną oraz środki przymusu bezpośredniego. Osoby obecne na
imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych i informacyjnych oraz
organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren imprezy w przypadku próby wniesienia na
teren imprezy przedmiotów zabronionych. Każdy uczestnik otrzyma przy wejściu na imprezę opaskę. W przypadku
przebywania na terenie imprezy określonej/dopuszczalnej przez organizatora liczby osób, opuszczenie terenu imprezy
nie gwarantuje ponownego wejścia. Dzieci do lat 13 mogą wejść na teren imprezy wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
§3
ZAKAZY
Zakazuje się:
-wchodzenia lub przechodzenia przez teren, budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie
fasady, płoty, mury, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy i
skwery.
-wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów, takich jak zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne,
pomieszczenia służbowe, tereny zagrodzone.
- rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa
- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, pisania na budowlach, urządzeniach, jezdniach, ich
malowania i oklejania,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu imprezy
- wnoszenia na teren imprezy przedmiotów i materiałów niebezpiecznych takich jak szkło, przedmioty ostre , broń
wszelkiego rodzaju
- wchodzenia na teren imprezy ze zwierzętami , wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających
- wnoszenia środków pirotechnicznych, wprowadzania rowerów oraz wszelkich innych pojazdów
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
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