R E G U LA M I N I M P R E Z Y
"Cosuchovia Dance 2016"
Kożuchów, dnia 16-17 lipca 2016 r.
Organizator:
Centrum Kultury "Zamek", ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin został wydany w związku z organizacją "Cosuchovia Dance 2016" zwaną
w dalszej części regulaminu "Imprezą", odbywającą się na terenie Parku Miejskiego
im. Poniatowskiego w Kożuchowie w dn. 16-17 lipca 2016 r. w godz. 17.00-1.00.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać
na jej terenie.
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, znajdujących się na nim.
4. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:
a) teren Imprezy - teren, na którym przeprowadzana jest Impreza, tj. Park Miejski im.
Poniatowskiego znajdujący się przy ul. Nowosolnej w Kożuchowie;
b) uczestnik Imprezy - osoba uczestniczącą w Imprezie.
c) służby porządkowe Imprezy - osoby powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo
osób uczestniczących w Imprezie, legitymujące się identyfikatorami.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest bezpłatny.
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich
odpowiedzialność.
3. 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 zaleceń
pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.
4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione,
znajdujące się na liście osób biorących udział w występach na estradzie, zatwierdzonej przez
Organizatora.
5. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
f) alkoholu,
g) napojów w szklanych butelkach,
h) napojów pow. 0,5 l w plastikowych butelkach.
8. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.
9. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
10. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do posiadania
własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez
siebie miejsca w stanie niepogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich
działalności.
11. Organizator zapewnia przyłącza prądu do poszczególnych stanowisk.
12. Służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracownicy IMPEL SECURITY POLSKA
Sp. z o.o., legitymujący się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione
do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt.7 Regulaminu,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do
opuszczenia Imprezy,
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
13. Punkt pomocy medycznej, na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy, znajduje się na
terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
 powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy,
 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych.
15. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
16. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Organizatora, tj. www.zamekkozuchow.pl
- na stronie internetowej Gminy Kożuchów, tj. www.kozuchow.pl
17. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2016 r.

