REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ – MIASTECZKO NAUKOWE MPWiK
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin obowiązuje w czasie imprezy plenerowej niemasowej – „Miasteczko Naukowe MPWiK”
(zwanej dalej „Imprezą”), której organizatorem jest MPWIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli
19 (zwane dalej Organizatorem) wyłącznie w dniu 21.09.2019r.
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 zobowiązana jest stosować się do zaleceń Organizatora i postanowień
niniejszego Regulaminu.
Za właściwy przebieg Imprezy pod względem programu i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury
wykorzystywanej do jej przebiegu odpowiada Organizator.
Uczestnikiem Imprezy mogą być zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. Uczestnik
niepełnoletni może skorzystać z atrakcji Imprezy jedynie w obecności i pod nadzorem przedstawiciela
ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej, która ponosi za niego pełną odpowiedzialność (w
tym materialną).
Regulamin Imprezy udostępniony jest dla uczestników Imprezy na stronie internetowej wydarzenia

https://www.facebook.com/events/403213240392264/
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II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
Wstęp na teren Imprezy przysługuje wszystkim zainteresowanym osobom, z zastrzeżeniem ust. 2.
Impreza jest niebiletowana i bezpłatna.
Organizator ustala, że na terenie Imprezy może przebywać jednocześnie do 500 osób i zastrzega, że
w momencie osiągnięcia tego limitu wejście na teren Imprezy kolejnych osób zostanie każdorazowo
czasowo wstrzymane – do momentu obniżenia ilości osób uczestniczących w Imprezie poniżej limitu.
Wprowadzanie zwierząt na teren Imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie na smyczy oraz w kagańcu.
Organizator dysponuje własną służbą porządkową, ochroną i obsługą informacyjną. Służby legitymują
się identyfikatorem.
Wejście na teren Imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
Zakaz wstępu na teren Imprezy dotyczy:
a) osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków lub posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe,
ewentualnie inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty – Organizator i jego służby mogą
odmówić na teren Imprezy wejścia osobie, której zachowanie/wygląd budzi podejrzenie
uprzedniego spożycia w/w substancji;
b) osób zachowujących się agresywnie.
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy:
a) napojów alkoholowych – z zastrzeżeniem, iż kto wnosi lub posiada na Imprezie napoje alkoholowe
podlega ponadto odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa;
b) butelek szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych;
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych - z zastrzeżeniem, iż kto wnosi lub posiada
na Imprezie środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega ponadto odpowiedzialności
przewidzianej przepisami prawa;
d) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db.
Ponadto zabrania się w czasie trwania Imprezy:
a) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie Imprezy;
b) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.;
c) naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej;
d) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub
utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego;

e)
f)

używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania
obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób;
wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla odwiedzających.
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Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do pracowników służby porządkowej lub ochrony.
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III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania
imprezy, poprzez odpowiednio oznakowane m.in.:
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a) zaplecze higieniczno-sanitarne;
b) ochronę terenu oraz służby informacyjne.
Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązani są stosować
się do poleceń Organizatora i pracowników ochrony oraz zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy.
Pracownicy ochrony i przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do:
a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do
opuszczenia Imprezy;
b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
c) podejmowania niezbędnych działań zmierzających do usunięcia z terenu Imprezy osób, które
swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem;
d) wykonywania swoich zadań na terenie Imprezy.
Służby porządkowe są zobowiązane do zapewnienia usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub
zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy. Jeżeli podjęte działania okażą się nieskuteczne,
służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych
dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb
medycznych dyżurujących na terenie Imprezy.
W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do ochrony – służb porządkowych lub
punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu na teren Imprezy.
Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu Imprezy należy zgłaszać do ochrony lub służb
informacyjnych Imprezy, oznaczonych identyfikatorami.
Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu
artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność
organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić Organizatora i ochronę;
b) unikać paniki;
c) stosować się do poleceń i komunikatów;
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
Na obszarze wszelkich wejść, wyjść, przejść oraz dróg ewakuacyjnych nie mogą znajdować się
jakiekolwiek przedmioty lub obiekty zakłócające ich przepustowość i swobodne przemieszczanie się.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np.
odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod
względem artystycznym i czasowym.
Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy
uczestniczą w niej na własne ryzyko.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy.
Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
ternie Imprezy przez jej uczestników oraz za wszelkie działania prowadzone przez osoby lub firmy
nieujęte w programie – w tym przypadku, za dzieci i nieletnich odpowiedzialni są opiekunowie bądź
rodzice.
Organizator podkreśla, że teren Imprezy objęty jest tylko częściowym monitoringiem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą
stanowią w szczególności – warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną.
Osoby wchodzące na teren Imprezy automatycznie akceptują Regulamin Imprezy.
Osoby, które nie będą przestrzegały Regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane przepisami
prawa.

