REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ
„MAJÓWKA W CHRZĘSNEM 2019”
w dniu 19 maja 2019 r. (niedziela)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na
którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. 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.
3. Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Wołominie.
4. Celem imprezy jest:
a) promocja Powiatu Wołomińskiego i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chrzęsnem,
b) integracja środowiska lokalnego,
c) prezentacja wytwórców, artystów, usługodawców, instytucji kultury i stowarzyszeń.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz turystów
a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie oraz korzystają z atrakcji udostępnionych w trakcie trwania Imprezy na
wyłączną odpowiedzialność opiekuna prawnego.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu sobie i innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na
celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na
terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie Imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
d) wnoszenia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
e) wprowadzania zwierząt na teren Imprezy,
f) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
g) zakazane jest poruszanie się w strefach wydzielonych dla Organizatora.
5. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy
i jest wyraźnie oznakowany.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą
instrukcją: a) niezwłocznie powiadomić Organizatora lub służby porządkowe oraz powiadomić osoby bezpośrednio
zagrożone, b) opuścić miejsce zagrożenia, c) stosować się do poleceń służb porządkowych.
7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Imprezy Organizatora oraz
imprez towarzyszących. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniany dla celów wyżej opisanych, na co uczestnik Imprezy wyraża zgodę. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wizerunku określa załącznik do niniejszego
regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
9. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2019 r. i obowiązuje do 20 maja 2019 r.

