R E G U L A M I N
Imprezy plenerowej

OTWARCIE LETNIEGO ZESONU TURYSTYCZNEGO NA ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Góra PAPROĆ, 26.06.2022 r.
§1
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie,
na którym przeprowadzana jest Impreza.
§2
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 na nim się znajdujących.
§4
1) Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2) Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3) Terenem Imprezy jest miejsce wyznaczone przez Organizatora.
§5
1) Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych
- środków odurzających lub substancji psychotropowych.
2) Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej
lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
§6
Organizatorzy mogą odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych i podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały,
wyroby, napoje, środki lub substancje;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
§7
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się
do poleceń Organizatorów imprezy.
§8
Na terenie imprezy Organizator zapewnia obecność punktu pomocy medycznej,
który na wypadek konieczności udzielać będzie nagłej pomocy.
§9
Organizatorzy, legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnieni do
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie
z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
§ 10
Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób,
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
§ 11
Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych,
radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora Imprezy pod klauzulą nienarażania ich wizerunku, zgodnie z
przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
§ 12
Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony i podany do publicznej wiadomości:
- w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa
- na stronie internetowej www.gminalimanowa.pl oraz gminnym fanpage: Gmina Limanowa - bliżej Ciebie
- na miejscu odbywania się Imprezy.
Regulamin został sporządzony przez Organizatora Imprezy:
Urząd Gminy Limanowa - Wydział Kultury i Promocji , ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa.

