REGULAMIN „XI MEMORIAŁU IM. WŁADYSŁAWA LISIECKIEGO”
1. Przedmiot regulaminu i Organizator
1.1.

Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady związane z organizacją i uczestnictwem w pikniku
sportowym pod nazwą „XI Memoriał im. Władysława Lisieckiego”, który odbędzie się w dniu
21 września 2019 roku na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu (dalej
„WYDARZENIE”).

1.2.

Organizatorem WYDARZENIA jest Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników i Sympatyków
K.S. „Boruta” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 (dalej „ORGANIZATOR”).

1.3.

ORGANIZATOR oświadcza, że WYDARZENIE odbywa się zgodą władz miasta Zgierza, zostało
zgłoszone do służb miejskich oraz że nie posiada statusu imprezy podwyższonego ryzyka.

1.4.

Wszelkie prawa do nazwy i logotypu WYDARZENIA są zastrzeżone na rzecz ORGANIZATORA.

1.5.

Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA, na stronie internetowej
www.memorial-lisieckiego.pl oraz w widocznych punktach na terenie WYDARZENIA.

2. Uczestnicy
2.1.

Uczestnikiem WYDARZENIA są wszystkie osoby, które w trakcie odbywania się WYDARZENIA będą
przebywały na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu, zarówno biorąc
aktywny udział jak i będąc biernymi obserwatorami (dalej „UCZESTNIK”).

2.2.

Osoby małoletnie uczestniczą w WYDARZENIU wyłącznie przy obecności i na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów prawnych). Osoby
poniżej 13-go roku życia bez dorosłego opiekuna będą wypraszane z terenu WYDARZENIA.

2.3.

Wstęp i przebywanie na terenie i w czasie WYDARZENIA jest wolny i nieodpłatny, natomiast
odpłatne mogą być dodatkowe atrakcje w ramach WYDARZENIA (np. zabawki dla dzieci).

2.4.

UCZESTNIIK jest zobowiązany stosować się do wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na jego postanowienia, powinien niezwłocznie opuścić teren
WYDARZENIA. Dalsze przebywanie na tym terenie oznacza akceptację warunków niniejszego
regulaminu.

2.5.

ORGANIZATOR poprzez swoich przedstawicieli i podległe służby ma prawo odmówić wstępu na
teren WYDARZENIA osobom łamiącym podstawowe zasady życia społecznego, wskazującym na
spożycie alkoholu lub środków odurzających, obrażających lub zagrażających pozostałym
UCZESTNIKOM lub przeszkadzającym w przeprowadzeniu WYDARZENIA. ORGANIZATOR ma także
prawo usunąć takie osoby z terenu WYDARZENIA.

2.6.

UCZESTNICY obsługujący stoiska, które uzyskały autoryzację ORGANIZATORA, zobowiązani są do
pilnowania przestrzegania niniejszego regulaminu oraz porządku na terenie i wokół ich stoisk, w
tym posiadania własnych koszy/kontenerów na odpadki, ustawionych bezpośrednio przy swoich
punktach, a także do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym
oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.

2.7.

UCZESTNICY są zobowiązani stosować się do poleceń przedstawicieli i personelu ORGANIZATORA.

2.8.

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie podczas trwania WYDARZENIA treści reklamowych w
różnych formach, zarówno od ORGANIZATORA jak i podmiotów trzecich, z którymi ORGANIZATOR
podpisał odpowiednie umowy.

2.9.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w każdej formie (w tym zdjęcia i
filmy wideo), w ramach wszelkich materiałów dokumentujących WYDARZENIE.

2.10. Uczestnik potwierdza, iż zrozumiał i akceptuje wszystkie wymienione w niniejszym regulaminie
zasady oraz że będzie się do nich stosował.
Strona 1 z 3

3. Zachowania zabronione
3.1.

Wjazd i parkowanie wszelkich pojazdów mechanicznych poza miejscami na ten cel wyznaczonymi
przez ORGANIZATORA albo na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawianie ich
jakimikolwiek przedmiotami.

3.2.

Włączanie, wyłączania i obsługiwanie urządzeń technicznych na terenie WYDARZENIA przez osoby
nieupoważnione do tego celu.

3.3.

Niszczenie i dewastacja oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i
sprzętu znajdującego się na terenie WYDARZENIA.

3.4.

Jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogące stanowić
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie WYDARZENIA.

3.5.

Niszczenie infrastruktury miejskiej (chodników, murków, koszy na śmieci, latarni, słupków, itp.),
sceny głównej oraz trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie WYDARZENIA.

3.6.

Stosowanie przemocy fizycznej lub formułowania gróźb karalnych pod adresem innych
uczestników WYDARZENIA lub przedstawicieli ORGANIZATORA.

3.7.

Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza przeznaczonymi dla tego celu toaletami.

3.8.

Wchodzenie w strefy i miejsca zastrzeżone dla ORGANIZATORA oraz w miejsca nieprzeznaczone
dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody
sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu,
płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych,
drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do
których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele ORGANIZATORA.

3.9.

Głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym,
itp.; a także skłaniania innych uczestników WYDARZENIA do głoszenia takich treści, m.in. poprzez
intonowanie pieśni lub okrzyków.

3.10. Wnoszenie lub posiadanie na terenie WYDARZENIA:
• broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
• materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, pojemników do rozpylania gazu,
substancji żrących lub farbujących,
• materiałów pożarowo niebezpiecznych,
• środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• wskaźników laserowych,
• napojów alkoholowych (poza strefami wyznaczonymi przez ORGANIZATORA),
• materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą ORGANIZATORA lub
zarządcy terenu.
3.11. Prowadzenie bez autoryzacji ORGANIZATORA jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej
w czasie trwania i na terenie WYDARZENIA.
3.12. Rozniecanie i podsycanie ognia oraz palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
3.13. Używanie elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy, uniemożliwienia lub
utrudnienia identyfikacji osoby.
3.14. Wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren WYDARZENIA bez wymaganych prawem
zabezpieczeń (np. kagańca i smyczy). Właściciele zwierząt przebywających na terenie
WYDARZENIA ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zachowanie.
3.15. Umieszczanie i prezentowanie transparentów lub innych elementów ograniczających widoczność
innym uczestnikom WYDARZENIA.
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4. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie
WYDARZENIA i jest wyraźnie oznakowany.
5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia
należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
a) niezwłocznie ostrzec i powiadomić przedstawiciela ORGANIZATORA lub odpowiednie służby (policję,
straż, pogotowie);
b) ostrzec i powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone, unikać paniki i jak najszybciej opuścić miejsce
zagrożenia lub niebezpieczeństwa w celu umożliwienia prowadzenia działań ochronnych przed
odpowiednie służby;
c) jeżeli pozwalają na to warunki, przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej – każda osoba przystępująca
do akcji powinna pamiętać, że: w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego
życia ludzkiego, należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i
odciąć dopływ gazu, nie wolno gasić wodą urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, w miarę
możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały łatwopalne.
6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie WYDARZENIA.
7. Wydarzenia towarzyszące
7.1.

W trakcie WYDARZENIA odbędą się różne wydarzenia towarzyszące, w tym konkursy i zawody
sportowe. Jeśli występują w nich dodatkowe regulaminy, UCZESTNIK biorący w nich udział musi
je zaakceptować niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu.

7.2.

Wyłączną odpowiedzialność za obsługę, przebieg, wynik końcowy i ewentualne nagrody w ramach
wydarzeń towarzyszących ponoszą organizatorzy tych wydarzeń.

7.3.

Wszelkie istotne nieprawidłowości związane z wydarzeniami towarzyszącymi należy niezwłocznie
zgłaszać do ORGANIZATORA, który w zależności od powagi sytuacji podejmie decyzję co do
dalszych działań w danej sprawie.

7.4.

Za wszelkie szkody wyrządzone przez organizatorów wydarzeń towarzyszących lub na ich
stoiskach ponoszą organizatorzy tych wydarzeń, o fakcie szkody należy jednak powiadomić
niezwłocznie ORGANIZATORA.

8. Ustalenia końcowe
8.1.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do dokonania zmian wszelkich związanych z przebiegiem
WYDARZENIA, w tym do jego ewentualnego odwołania.

8.2.

ORGANIZATOR jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

8.3.

Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z niniejszym
Regulaminem, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.

8.4.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podczas WYDARZENIA ponoszą
odpowiedzialność karno-administracyjną na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy
miejscowe oraz Kodeksu cywilnego.
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