REGULAMIN TERENU IMPREZY
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy
będą przebywały na terenie, na którym jest przeprowadzana. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania 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 przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na
nim.
3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Pracownik ochrony” oznacza powołane przez organizatora osoby, legitymujące
się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w
imprezie. Pracownik ochrony posiada identyfikator umieszczony w widocznym
miejscu zawierający: nazwę firmy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres
ważności, pieczęć i podpis;

„Ratownik medyczny” oznacza osobę powołaną przez organizatora, legitymującą
się identyfikatorem, która ma zapewnić zabezpieczenie medyczne na imprezie,
posiada identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę
firmy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis
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przeprowadzana jest impreza lub inne miejsce, na które impreza może zostać
przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed
imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.
4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez
organizatora.
5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do
zaleceń pracowników ochrony, organizatorów, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, pojemników szklanych, napojów
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, zwierząt.
8. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
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 pkt 7 regulaminu.
9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem
środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty
określone w punkcie 7 regulaminu, odmawiające się poddania się czynnościom, o
których mowa w pkt 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została
orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy.
10. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:
a.

zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla

innych osób,
b.

pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub

przedmioty.
11. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane przez
pracowników ochrony (uprawnione do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów
obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych
miotaczy gazu) w celu oddania Policji.
12. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie
najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku
do której zostały podjęte.
13. Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i niedowidzących oraz prowadzenia bez autoryzacji
organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie
imprezy.
14. Zakazuje się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie
imprezy . Spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko poza terenem imprezy w
miejscach do tego przeznaczonych.
15. Podczas imprezy organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów
cyfrowych,
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biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących.
Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności
organizatora.

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
-

w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim (ul. 3 Maja 2),(sekretariat)

-

na stronie www.bdkbielsk.pl.

