REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ – PIKNIKU RODZINNEGO
“CASTORAMA 20 LAT RAZEM”
(dalej jako „Impreza”)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 2015.2139 t.j. z 2015.12.18) o bezpieczeństwie imprez masowych
(dalej jako „Ustawa”), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i
służby informacyjne (Dz.U. 2011.183.1087 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego.

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.

4.

Organizatorem Imprezy jest agencja Digital Sunflowers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja
Wojska Polskiego 4, 01-524 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118436, NIP: 113-22-19167, REGON: 016254159, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych (dalej:
„Organizator”).

II.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY:

1.

Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.

2.

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna
prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.

3.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń
pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.

4.

Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione,
znajdujące się na liście osób biorących udział w występach na estradzie, zatwierdzonej przez
Organizatora.

5.

Zakazane jest:
a.

niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie Imprezy,

b.

jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie Imprezy,

c.

niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.

6.

Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z
ich przeznaczeniem.

7.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a.

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b.

materiałów wybuchowych,

c.

wyrobów pirotechnicznych,

d.

napojów alkoholowych,

e.

materiałów pożarowo niebezpiecznych,

f.

środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8.

Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

9.

Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.

10. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy agencji ochrony osób i mienia,
legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie
z przepisami Ustawy do:
a.

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b.

przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt II ust.7 Regulaminu,

c.

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń
– wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

d.

w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.), służby
porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust.
1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy,

e.

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.

11. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na
ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
12. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na
terenie Imprezy.
13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie
z poniższą instrukcją:
a.

Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy Plenerowej – Pikniku
Rodzinnego „Castorama 20 lat razem” zobowiązany jest:

 powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników
agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w
widocznym miejscu,
 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce
zagrożenia.
b.

Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich
służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub
ewakuacji, zgodnie z mapką, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

c.

Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i
odciąć dopływ gazu,
 nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

14. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
15. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne gadżety
dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w specjalnie wyznaczonym przez Organizatora
punkcie na terenie Imprezy.
16. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
18. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy.
19. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2017 roku.

