
Regulamin imprezy   
DZIEŃ DZIECKA W ALWERNI 

 w dniu 3 czerwca 2017r. 
 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny. 
Uczestnicy imprezy mają prawo przebywać na terenie imprezy w godzinach 
jej trwania. 
Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność 
rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
1. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie   
     zagrażający   bezpieczeństwu innych uczestników. 
2. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności: 
a) wnoszenia na imprezę niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów 
    wybuchowych, broni, wyrobów pirotechnicznych (petard, sztucznych ogni itp.), 
b) wnoszenia na teren imprezy ostrych narzędzi typu noże, maczety itp. oraz  
    innych metalowych  przedmiotów typu kastety, łańcuchy itp., które mogą zostać  
    uznane  za niebezpieczne, 
c) przebywania w miejscach wydzielonych tylko dla osób upoważnionych (obsługa 
    imprezy, miejsce przeznaczone dla artystów itp.), 
d) używania środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych, 
e) wnoszenia na teren imprezy substancji chemicznych mogących stanowić  
    zagrożenie  dla życia i zdrowia innych uczestników imprezy, 
f)  niszczenia mienia i zaśmiecania terenu, 
g) palenia ognisk, pochodni itp., 
h) wprowadzania psów bez kagańca, 
i)  wjazdu na teren pojazdami mechanicznymi, 
j)  zachowań wykraczających poza normy społeczne 
k) wnoszenia napojów alkoholowych 
l)  wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych 
 
Organizatorzy nie prowadzą depozytu przedmiotów, których wnoszenie                              
i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione. 
 
3. W przypadku, gdy działania podjęte przez organizatorów imprezy wobec osób 
nieprzestrzegających postanowień regulaminu są  nieskuteczne, organizatorzy 
imprezy występują o pomoc do Policji. 
 
4. Osobami odpowiedzialnymi za całość działań ze strony organizatorów są: Prezes 
Stowarzyszenia Młoda Alwernia, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w 
Alwerni, Dyrektor ZS nr 1 w Alwerni. 
 
5. Po zakończeniu imprezy, uczestnicy imprezy zobowiązani są bez zbędnej zwłoki 
opuścić   miejsce imprezy. 
 
6. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania imprezy, a w szczególności 
zachowania osób,   za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 



7. Organizatorzy utrwalają również przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz 
promocji organizatorów lub sponsorów. Udział w imprezie jest jednoznaczny                      
z wyrażeniem zgody na  wizerunek osób przebywających na terenie imprezy  
i może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych 
organizatorów. 
 
8. Organizatorzy imprezy mogą odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na 
niej osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy. 
 
9. W przypadku zagrożenia, uczestnicy imprezy muszą bezwzględnie wykonywać 
    Polecenia organizatorów. 
 
10. Uczestnicy imprezy mają obowiązek informowania organizatora o zagrożeniach    
      i niebezpieczeństwach związanych z zakłóceniem porządku publicznego oraz  
      o wszelkich  innych niebezpiecznych zdarzeniach. 
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione, zagubione    
     cenne przedmioty, wniesione przez uczestników na teren imprezy (np. aparaty  
     fotograficzne, biżuterie, telefony, torebki itp.) 
 
12. Za zniszczenia mienia dokonane przez małoletniego odpowiedzialność  
        ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  
 
13.Organizatorami imprezy DZIEŃ DZIECKA W ALWERNI w dniu 3 czerwca 2017    
     są: Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni,   
     Zespół Szkół nr 1 w Alwerni.   


