REGULAMIN IMPREZY
1. Impreza pod nazwą „Koncert Dawida Kwiatkowskiego z zespołem” odbywa się 25
września 2022 r. w Regułach na terenie parkingu przy ul. Przytorowej i ul. Kuchy.
2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren imprezy w godzinach od 17.00 do 20.30.
3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie imprezy do jej zakończenia, a następnie bez
zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
4. Wstęp na imprezę jest wolny.
5. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
6. Na terenie imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają
potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
7. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
regulaminu obiektu i imprezy.
8. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia i posiadania na
imprezie masowej broni i innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, szklanych
opakowań, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, środków
odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób
wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które
odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone na imprezę.
10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w
trakcie imprezy jest zabronione.
11. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich
innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia
znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
12. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i
bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających
inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek
innego powodu.
13. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku,
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub
które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać
regulaminu będą usunięte z imprezy.
14. Osoby, o których mowa w pkt. 13, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu
zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
15. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi
przez Organizatora.
16. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych
urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

17. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy
oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.
18. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służy
porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
20. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz
służby porządkowej.
21. Uczestniczenie w imprezie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie
swojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
22. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez
pracowników służby porządkowej firmy Agencja Ochrony Dozór, stanowiących służbę
porządkową organizatora imprezy, której zostają powierzone obowiązki zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
23. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie obiektu przed imprezą jak i w czasie
trwania imprezy nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i
parkowanie będą odholowywane na parking na koszt właściciela pojazdu.
24. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
25. Zabrania się:
1) parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź
zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami,
2) wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
3) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
4) dewastacji urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie terenu imprezy,
elementów reklam, dekoracji itp.
26. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu.
27. Odpady żywności, opakowania itp. należy wyrzucić do przeznaczonych do tego celu
pojemników.
28. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez
osoby upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony.
29. Uczestnicy imprezy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność
i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym
uczestnikom.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy bez
wcześniejszego uprzedzenia.
31. Na terenie imprezy zakazane jest prowadzenie agitacji politycznych, akcji społecznych i
wszelkiego rodzaju zbiórek bez uzyskania wcześniejszej zgody organizatora.

32. Obowiązuje całkowity zakaz profesjonalnego nagrywania dźwięku oraz obrazu podczas
koncertu z wyjątkiem pkt. 33. Nie dotyczy to amatorskich rejestracji za pomocą
telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer amatorskich.
33. Po uzyskaniu zgody organizatora dopuszcza się profesjonalną rejestracje fotograficzną,
radiową, telewizyjną oraz inną w formie zdjęć reportażowych (do 3 minut).
34. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym,
2) zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np.
deszcz lub załamanie pogody, awaria sprzętu itp.)
3) zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy,
4) zakazu wstępu na imprezę osobom, u których stwierdzono posiadanie broni,
noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty,
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
35. Administratorem danych uczestników jest Organizator: Gmina Michałowice. Dane
osobowe uczestników będą przetwarzane w ramach organizacji imprezy.
Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publiczne wyczytywanie i publikacja
imienia, nazwiska, dodatkowo może być dodany wiek i miejscowość. Dane osobowe
uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem
wyłącznie na potrzeby konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania
zagrożeń i identyfikowania sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i w
czasie trwania imprezy. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie wizerunku
dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Wydarzenie może być
dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach
internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice
oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w
przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na
przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją
wydarzenia. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich
poprawiania.
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