
FIESTA 

W PARKU 

CHOMICZA 

Wstęp na teren wydarzenia pn. "Fiesta w Parku Chomicza” (dalej "Wydarzenie"), odbywającego się w dniu   

 22 .08. 2020 r, w Parku Chomicza od godziny 14:00 jest nie biletowany, bezpłatny i limitowany ilością osób

uczestniczących w wydarzeniu.

Za teren wydarzenia uznaje się jednolicie wygrodzony obszar ustalony wcześniej przez organizatora i

obejmujący scenę i miejsce dla widowni-uczestników wydarzenia. 

Organizator informuje, że na terenie wydarzenia może uczestniczyć równolegle maksymalnie 100 (sto) osób,

w wyznaczonej strefie z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów pomiędzy uczestnikami, a także po

wcześniejszej dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury przed wejściem na teren wydarzenia.

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich

odpowiedzialność

Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych

uczestników wydarzenia, mając na uwadze także aktualne zalecenia ministerstwa zdrowia.

Uczestnikom wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

materiałów wybuchowych, pirotechnicznych,  materiałów pożarowoniebezpiecznych, napojów alkoholowych,

środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Zabrania się prowadzenia  działalności handlowej (i pochodnej) na terenie wydarzenia.

Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że przebywanie na terenie wydarzenia w trakcie jego

trwania jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne filmowanie, fotografowanie lub

dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz jego rozpowszechnianie w związku z wydarzeniem.

Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywanie na terenie wydarzenia

osobom:

znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,psychotropowych lub innych

podobnie działających środków,

posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje

(ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do organizatora lub jego przedstawiciela).

zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób  stwarzającym zagrożenie dla

bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

niestosującym się do przepisów, nakazów, zakazów i ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu

epidemii.

Uczestnicy wydarzenia oraz wszelkie osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane stosować się do

poleceń organizatora lub jego przedstawicieli.

Zakazane jest niszczenie oznaczeń, tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu

znajdującego się na terenie wydarzenia. 

W czasie wydarzenia organizator oraz uczestnicy wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na jego

terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawowych o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własne ryzyko.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody uczestników wynikłe w czasie wydarzenia. 

Uczestnicy, wchodząc na teren wydarzenia, mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. 

Osoby nieakceptujące treści powyższego regulaminu powinny opuścić teren wydarzenia.

Informujemy, że wydarzenie realizowane jest zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w

związku z wystąpieniem stanu epidemii (rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. W sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii na

podstawie art. 46 a i art.46 b pkt 1–6 i 8–12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dz.U.Z 2020 r. Poz. 1066 z późń. Zm.)
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