Regulamin imprezy plenerowej
„Busko Rock” oraz „Dni Buska – Zdroju 2015”
§1
Postanowienia ogólne:
1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Regulaminie – rozumie się regulamin imprezy plenerowej pod nazwą „Busko Rock” odbywającej się w dniu
28.08.2015 oraz „Dni Buska – Zdroju 2015” odbywającej sięw dniach 29 – 30.08.2015r., na placu przy Buskim
Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój.
Organizatorze

–

rozumie

się

Buskie

Samorządowe

Centrum

Kultury

w

Busku

–

Zdroju,

al. Mickiewicza 22, 28 – 100 Busko – Zdrój.
Uczestniku – rozumie się osobę biorącą udział w imprezie plenerowej „Busko Rock” odbywającej się w dniu
28.08.2015r. oraz „Dni Buska – Zdroju 2015”, odbywającej się w dniach 29 – 30.08.2015r., która w trakcie
trwania imprezy będzie przebywać na terenie, na którym jest przeprowadzana. Każda osoba przebywająca na
terenie imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
Imprezie – rozumie się imprezę plenerową pod nazwą „Busko – Rock” odbywającą się w dniu 28.08.2015r.
oraz imprezę plenerową pod nazwą „Dni Buska – Zdroju 2015” odbywającą się w dniach 29 – 30.08.2015r., na
terenach zielonych przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju.
2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę imprezy plenerowej pod nazwą „Busko Rock” oraz „Dni Buska
– Zdroju 2015” określając prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Jest to otwarta, plenerowa impreza artystyczna i rozrywkowa organizowana w ramach działalności
kulturalnej.
4. Organizator informuje, iż celem imprezy nie jest propagowanie żadnych poglądów czy idei
politycznych lub społecznych.
5. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny udział w imprezie.
6. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przewidziana
jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
7. Miejsce imprezy:
Tereny zielone i plac przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju, przy Al. Mickiewicza
22.

8.

Czas trwania imprezy:

28 sierpnia 2015r. godz. 17.00 – 22.00
29 sierpnia 2015r, godz. 16.00 – 22.00
30 sierpnia 2015r., godz. 16.00 – 22.00
9. Cykliczność imprezy:
Impreza cykliczna, silnie powiązana z tradycją miasta oraz programem rekreacji, zabawy w środowisku
lokalnym.
10. Charakter uczestnictwa:
Impreza otwarta, dostępna dla wszystkich potencjalnych uczestników, bez względu na wiek, płeć, sprawność
ruchową itp., zakładająca spontaniczny udział bez wcześniejszych zgłoszeń.
11. Zakres treści programowych:
Impreza interdyscyplinarna, w programie której przewidziane jest szereg różnych form, m.in.: koncerty,
widowiska, atrakcje dla dzieci, gastronomia, wystawy, pokazy.
12. Cel imprezy:
Integracja mieszkańców miasta i gminy Busko – Zdrój, wzrost atrakcyjności miasta, rekreacja kulturalna
mieszkańców oraz turystów, kuracjuszy.

§2
Zasady bezpieczeństwa, organizacyjne i porządkowe
obowiązujące na terenie imprezy:
1. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać
się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników imprezy, a w szczególności
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i
przedstawicieli organizatora, służb porządkowych, mundurowych oraz ratowniczych, mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w trakcie trwania imprezy.
2. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwać będą wyspecjalizowane służby porządkowe i informacyjne
odpowiednio umundurowane posiadające indywidualne identyfikatory umieszczone w widocznym
miejscu.
3. W trakcie trwania imprezy bezwzględnie zabrania się:
•

Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego
się na terenie imprezy,

•

Rzucania jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy,

•

Niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

•

Wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych,

wyrobów

pirotechnicznych,

materiałów

pożarowo

niebezpiecznych,

środków

odurzających i psychotropowych,
•

Spożywania alkoholu, poza terenami dzierżawionymi przez instytucje posiadające odpowiednie
koncesje i zezwolenia,

•

Wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,

•

Wjazdu na teren imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych,

•

Prowadzenia, bez porozumienia z organizatorem, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej w trakcie trwania imprezy,

•

Wchodzenia na scenę, przerywania przebiegu imprezy, przechodzenia przez płoty i barierki
zabezpieczające,

•

Organizowania zbiórek pieniężnych,

•

Parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych bądź zastawiania ich
jakimikolwiek przedmiotami.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
5. Osoby prowadzące stoiska handlowe, które uzyskały zgodę organizatora na prowadzenie działalności
handlowej w trakcie trwania imprezy, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki,
ustawionych przy swoich punktach oraz do przywrócenia do poprzedniego stanu zajmowanego przez
siebie miejsca.
6. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy
biorą w niej udział na własne ryzyko.
7. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie
imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z
poniższą instrukcją:
•

Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas imprezy plenerowej pod nazwą „Busko
Rock” oraz „Dni Buska – Zdroju” zobowiązany jest powiadomić organizatora lub służby porządkowe
organizatora imprezy oraz powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić
miejsce zagrożenia.

9. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy.

10. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.
11. Organizator zezwala na wnoszenie aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń rejestrujących.
12. Wszelkie prawa do nazwy i logo imprezy są zastrzeżone na rzecz organizatora.
13. Status sponsora imprezy przyznaje wyłącznie organizator.
14. Uczestnicy imprezy będą mogli parkować swoje pojazdy wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych przez organizatorów.
15. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby
upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony.

§3
Odpowiedzialność:
1. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi opiekę w trakcie jej trwania.
2. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedmioty pozostawione na terenie
imprezy.
3. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
4. Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza jego kontrolą bez
uprzedzenia i bez obowiązku wypłaty rekompensaty, lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.
5. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i
rekompensat.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
a) za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
b) siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub
samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie
zobowiązań.

7. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe,
zgodnie z przepisami prawa.
8. Organizator i służby porządkowe są uprawnione do usunięcia z terenu odbywania się imprezy osób
naruszających niniejszy regulamin, po wcześniejszym wezwaniu do jego przestrzegania.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

