REGULAMIN IMPREZY ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ „FORT&ROLL”
07.09.2019 r., Fort nr 1, ul. Szkolna
§1
Postanowienia ogólne
1. Impreza artystyczno-rozrywkowa „FORT&ROLL” zwany dalej „Imprezą”, organizowana
jest na terenie Fortu nr 1 w Różanie ul. Szkolna, dnia 7 września 2019 r. od godz. 12.00 do
godz. 21.00, zgodnie z programem imprezy.
2. Regulamin wydany jest przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Różanie, to jest organizatora (zwanego dalej „Organizatorem”)
imprezy.
3. Regulamin oraz postanowienia przepisów porządkowych dotyczących terenu imprezy
obowiązują wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie
imprezy.
4. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację
Regulaminu oraz przepisów, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na imprezie, a ponadto uregulowanie prawa
i obowiązków uczestników imprezy.
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) imprezie – należy przez to rozumieć imprezę artystyczno-rozrywkową „FORT&ROLL”,
niebędącą imprezą masową ani imprezą masową podwyższonego ryzyka w rozumieniu
ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1160)
b) uczestniku imprezy – oznacza to osobę uczestniczącą w imprezie,
c) terenie imprezy – należy przez to rozumieć wyznaczony fragment na terenie Fortu nr 1,
na którym odbywa się impreza lub inne miejsce podane do publicznej
wiadomości,
do
którego impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
§2
Zasady uczestnictwa w imprezie
1. Wstęp na teren imprezy jest zwolniony od opłat i przysługuje wszystkim osobom
zainteresowanym.
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna
oraz na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przyjścia w określonym przez Organizatora
przedziale czasowym.
4. 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 poleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika imprezy, który narusza
zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze imprezy.
§3
Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są:
- zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;

- stosować się do zarządzeń i poleceń przedstawicieli Organizatora;
- do opuszczenia terenu imprezy na wezwanie Organizatora;
2. Zakazuje się:
- wnoszenia na teren imprezy oraz spożywanie napojów alkoholowych i substancji
odurzających;
- wchodzenie lub przechodzenie przez budowlę i urządzenia do powszechnego użytku,
szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe,
drzewa, maszty wszelkiego rodzaju dachy czy krawędzie obiektów;
- wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników imprezy (np. zaplecze
sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);
- dewastacji;
- rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek,
naruszających dobre obyczaje jakichkolwiek osób;
- posiadania w trakcie imprezy: materiałów wybuchowych, broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów (w tym noży), wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania
terenu obiektu.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są wyrzucać odpady, śmieci i opakowania do
przeznaczonych do tego celu koszy.
4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte
do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
5. Osoby naruszające Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane w ręce
Policji.
5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia,
uczestnicy i osoby obecne na terenie imprezy powinny:
- natychmiast powiadomić Organizatora,
- unikać paniki;
- stosować się do poleceń i komunikatów Organizatora;
- opuścić w sposób spokojny teren imprezy.
§4
Bezpieczeństwo Imprezy
1. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg
dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych
w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.
2. Zabronione jest wchodzenie oraz przebywanie w miejscach wydzielonych do
przeprowadzenia pokazu tańca z ogniem zarówno przed, po, jak i w trakcie jego trwania.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przebywania Uczestników imprezy
w miejscu przeznaczonym do pokazu.
3. Organizator jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności wizerunku
i zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
§5
Inne postanowienia
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na
terenie imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmiany przebiegu imprezy bez podawania
przyczyny, w tym skrócenie imprezy bez uprzedzania oraz zmiany jej programu,
w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względów na
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
4. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na
terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
5.Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zgubione bądź zniszczone
w trakcie imprezy, jak również za ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany nie
przestrzeganiem regulaminu terenu, na którym odbywa się impreza (pkt. 5 Regulaminu
tereny, na którym odbywa się impreza „FORT&ROLL”).
7.W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej Organizatora oraz w punktach
informacyjnych i w miejscach widocznych na terenie imprezy.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 roku i obowiązuje do czasu
zakończenia imprezy.
TELEFONY ALARMOWE
TELEFON RATUNKOWY – 112
POLICJA – 997
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

REGULAMIN TERENU, NA KTÓRYM ODBYWA SIĘ IMPREZA „FORT&ROLL”
Impreza artystyczno-kulturalna „FORT&ROLL”
Miejsce: Fort nr 1, ul. Szkolna
Termin: 07.09.2019 r.
1. Regulamin wydany jest przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie, to jest organizatora (zwanego dalej
„Organizatorem”) Imprezy. Organizator imprezy „FORT&ROLL” udostępnia
uczestnikom imprezy niniejszy regulamin oraz regulamin imprezy „FORT&ROLL”.
2. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem.
3. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
4. Osoby obecne na imprezie „FORT&ROLL” są obowiązane zachowywać się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów terenu, na którym odbywa
się impreza.
5. Ze względu na specyfikę terenu przestrzega się uczestników imprezy o zachowanie
zmożonej ostrożności w celu uniknięcia wypadków z efektem urazów ciała, za które
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Osobom obecnym na imprezie „FORT&ROLL” zabrania się wnoszenia i posiadania
w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
7. Organizator imprezy „FORT&ROLL” jest uprawniony do utrwalania przebiegu
imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie
innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie,
rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku.
9. Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do
poleceń Organizatora mogą zostać usunięte z obiektu.
10. Wszystkich uczestników imprezy „FORT&ROLL” zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
Zakazuje się wnoszenia i spożywania alkoholu
Telefony alarmowe:
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

