Regulamin

V FESTIWALU KISZEWSKIE SMAKI
Organizator – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie zastrzega sobie prawo do odwołania
koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzania. Uczestnik wchodząc na teren imprezy akceptuje poniższy regulamin
imprezy i terenu.
1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników służb informacyjnych i porządkowych,
straży pożarnej i pracowników Organizatora.
3. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
4. Przebywanie na terenie imprezy uczestników, którzy nie mają ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie
zapisów ujętych w Regulaminie Imprezy przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.
5. Uczestnicy imprezy przebywają na niej na własne ryzyko i odpowiedzialność lub na ryzyko i odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nimi
opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
6. Zabrania się:
a) Wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.
b) Wnoszenia na imprezę napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych.
c) Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, w szczególności na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych
oraz zastawiania tych dróg.
d) Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami.
e) Dewastowania urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, elementów reklam, dekoracji oraz dewastowania przyrody.
f) Wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności.
7. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów z wyjątkiem pojazdów służb bezpieczeństwa i ochrony oraz oznakowanych
pojazdów organizatora.
8. Organizator imprezy informuje, że pojazdy znajdujące się na drogach ewakuacyjnych bądź utrudniające prowadzenie akcji ratunkowej będą
usuwane przez pomoc drogową z terenu na koszt właściciela.
9. Odpady żywności, opakowania oraz wszelkie inne odpady należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników.
10. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie obiektu i imprezy mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby upoważnione.
Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie bez dozoru właściciela.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym, osobom u których stwierdzono posiadanie broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, u której stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych
zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty (puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą stanowić zagrożenie dla innych
uczestników imprezy, oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
b) usunięcia z terenu imprezy osób, których zachowanie narusza zasady dobrych obyczajów, które swoim zachowaniem zakłócać będą
porządek publiczny, oraz osoby których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych uczestników lub zachowują się niezgodnie z niniejszym
regulaminem i zastosuje odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane,
c) odmówienia uczestnikowi imprezy wejścia na teren imprezy z psem bądź innym zwierzęciem,
d) zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
13. Organizator ma prawo wobec osób uczestniczących w imprezie przy wejściu na teren imprezy, a także w jej trakcie do:
a) legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa
w punkcie 12 niniejszego regulaminu,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się nie zgodnie z regulaminem imprezy,
a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy ,
d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
a także chronionego mienia.
14. UWAGA!!! Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu.
15. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych na potrzeby imprezy zgodnie
z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (w tym zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie dokumentacji zdjęciowej na stronach: www.starakiszewa.pl; Portalu społecznościowym FACEBOOK Organizatora oraz na portalach internetowych i w prasie lokalnej).

