REGULAMIN
widowiska poetycko-muzycznego „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”
(28 października 2018 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem widowiska poetycko-muzycznego „Wypłyń na głębię" (dalej zwanego „Imprezą") jest
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II z siedzibą w Radomiu, ul. Wierzbicka
81/83, 26-600 Radom, (dalej: „Organizator").
2.

Impreza odbywa się w dniu 28 października 2018 roku, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji, przy ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom (dalej „Teren Imprezy”). Dokładny program Imprezy,
w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy ogłaszane są odrębnie.
3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa
i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem Imprezy, a także
prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie.
4. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna
„Uczestnikiem”.
5. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie
zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy
w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna),
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie
poniżej.
6. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego
zaproszenia (dalej łącznie jako „Zaproszenia”, a każdy z osobna jako „Zaproszenie”), na warunkach
i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY
7. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
8. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy,
a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z Terenu
Imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia
posiadania podczas Imprezy:
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a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną
optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o 2 matrycy do 7 MPix oraz
aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć
zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne
przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów
mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego,
np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających
twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem
innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub
przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m 2

(jednego metra kwadratowego) lub innych

przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom
lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym

Organizator

zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć,
na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
e) siedziska składanego lub turystycznego;
f) żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;
g) zwierząt.
BEZPIECZEŃSTWO
9.

Każdy

Uczestnik

bezpieczeństwu innych

Imprezy

jest

obowiązany

zachowywać

się

w

sposób

niezagrażający

Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie

Imprezy,

a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również
bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w pkt. 10 Regulaminu.
10. Organizator zapewnia służbę zapewniającą bezpieczeństwo podczas Imprezy. Uczestnicy Imprezy
muszą się bezwarunkowo podporządkowywać poleceniom tych służb.
11. Służby zapewniające bezpieczeństwo są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
b) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 7 lub 8 Regulaminu;
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d)

wydawania

poleceń

porządkowych

Uczestnikom

zakłócającym

porządek

publiczny

lub

zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich
do opuszczenia Imprezy.
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
12. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb
ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
13. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na
Terenie Imprezy obowiązany jest:
a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby Informacyjne;
b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a powyżej;
c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;
d) unikać wywoływania paniki;
e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY
14. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Zaproszenie oraz dokument potwierdzający
tożsamość.
15. Przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie
tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość
cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres
zamieszkania osoby.
16. Małoletni uczestnicy Imprezy pozostają pod opieką dorosłych opiekunów prawnych.
OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH
17. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być
narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dużego natężenia dźwięków, jak również w strefie działania
świateł

stroboskopowych,

które

mogą

spowodować

dolegliwości

wzrokowe.

Na

szczególne

niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci nadwrażliwe oraz osoby chore na epilepsję.
POZOSTAŁE OGRANICZENIA
18. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Imprezy posiłków ani napojów.
19. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także
przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania
podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania
3

się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub
nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu,
obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy
polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub
z jakiegokolwiek innego powodu.

UWAGI, WNIOSKI, SKARGI
20. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres
korespondencyjny Organizatora: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II,
ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom lub na adres e-mail: szkola@zsi.radom.pl. Organizator rozpoznaje
uwagi, skargi, wnioski w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
POSTANOWIENIA RÓŻNE
21. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
31. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.zsi.radom.pl, w siedzibie Organizatora,
a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach
informacyjnych. Na życzenie Regulamin przesyłany jest też zainteresowanej osobie pocztą, po przesłaniu
do Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty z odpowiednim znaczkiem pocztowym.
32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu
(hali MOSiR) – Terenu Imprezy dostępny na stronie internetowej: www.mosir.radom.pl oraz przed
wejściami na Teren Imprezy.
33. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia
Imprezy przez Organizatora.
34. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odrębne przepisy.
Radom, dnia 20 października 2018 r.
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