
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ  

„JARMARK ŚWIĄTECZNY”  
 

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej 

ul. 3 Maja 5 

47-143 Ujazd 
 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób i korzystania z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, 

znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.  

 

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania się Imprezy organizowanej pn.  „JARMARK     

   ŚWIĄTECZNY”. 

2.    Rozpoczęcie imprezy w dniu  

- 10 grudnia 2022 roku o godz. 15:00 

- 11 grudnia 2022 roku o godz. 15:00. 
 

3.   Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych      

      obowiązujących na terenie wydarzenia. 
 

4. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują  

      nad nimi opiekę. 
 

5.   Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, niebiletowane i bezpłatne. 
 

6.   Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy. 
 

7.  Każdy kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać     

      zagrożenia sobie i innym. 
 

8.   Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych  

      oraz organizatora. 
 

9.  Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie    

      Imprezy – karetka pogotowia z ratownikami medycznymi. 
 

10. Przedstawiciele firmy ochroniarskiej są uprawnieni do reagowania na wszelkiego typu akty wandalizmu  

      i agresywne zachowania uczestników. 
 

11.  Zabrania się wnoszenia na imprezę: 

 wszelkiego rodzaju broni, 

 przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

 narkotyków, 

 innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

 fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych. 
 

12.  Ponadto zakazuje się : 

 wprowadzania zwierząt, 

 wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników. 

 rzucania jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia  

lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy. 
 

13. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe  

       przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą  

       w niej udział na własne ryzyko. 
 

14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora  

       oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Imprezy    

       zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego  

       rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych  

       kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za Imprezę. 
 

15.  Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek  

       osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów  

       dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
 

16. 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, ciepło, światło. 


