REGULAMIN
imprezy plenerowej pn. „Powitanie Nowego Roku 2019”
w dniu 31 grudnia 2018 r. w godz. 23.00 – 1.00
Plac F. Chopina w Puławach
I.
Informacja ogólna
1. Impreza organizowana jest przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach w dniu 31
grudnia 2018 r. na terenie Placu Fryderyka Chopina, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.
2. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U.62/09, poz. 504).
3. Plan graficzny terenu określa drogi ewakuacji oraz sposób rozmieszczenia służb informacyjnych,
medycznych i porządkowych.
4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz organizatorów jest respektowanie
postanowień w niniejszym regulaminie, który będzie wywieszony w miejscu imprezy, w punkcie
informacyjnym na terenie imprezy w czasie jej trwania, a także na stronie internetowej
www.domchemika.pl, oraz w siedzibie organizatora (tablica ogłoszeń).
5. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.

-

II.
Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące w trakcie trwania imprezy:
1. Strefy podziału placu dla celów porządkowych określone są na planie graficznym obiektu.
2. Strefy podziału placu na sektory w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
określone są na planie graficznym obiektu.
3. Wstęp na teren imprezy dla publiczności jest bezpłatny.
4. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich
odpowiedzialność.
5. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zakazuje wnoszenia przedmiotów,
o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Ponadto wprowadza się:
zakaz wjazdu na teren placu i oznaczonych dróg dojazdowych wszelkich pojazdów poza pojazdami
organizatora lub posiadającymi zezwolenie organizatora,
zakaz puszczania psów bez kagańca,
zakaz niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów,
zakaz niszczenia zieleni,
zakaz używania niecenzuralnych wyrazów oraz wznoszenia okrzyków prowokujących
i nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa,
zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem środków odurzających.
III.
Organizator odpowiedzialny jest za:
zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych,
zachowanie uczestników i wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń.
IV.
Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
V.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
VI.
Zmiany regulaminu wymagają podanie ich do wiadomości na stronie internetowej
organizatora.

