REGULAMIN IMPREZY KULTURALNEJ
„KAMIENIOŁOMY W GMINIE SIEKIERCZYN –
tajemnice i zagadki”
7 czerwca 2015 r. Zaręba, ul. Parkowa 2
W dniu 7 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie (dalej zwany
Organizatorem)
organizuje w Zarębie plenerową imprezę kulturalną „Kamieniołomy w gminie Siekierczyn –
tajemnice i zagadki” (dalej zwaną Imprezą).

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Siekierczyn,
powiatu lubańskiego, całego obszaru LGD „Partnerstwo Izerskie”, turystów z kraju i
zagranicy, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień tego regulaminu oraz poleceń policji i służb ochrony.
3. Zabrania się wstępu osobom:
• wobec których zostało wydane orzeczenie zabraniające wstępu na imprezy,
• posiadającym niebezpieczne narzędzia i przedmioty.
4. W trakcie Imprezy zabrania się:
• wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi),
• odpalania materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
• posiadania materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
5. Uczestnik imprezy jest zobowiązany wykonać wszelkie polecenia policji oraz służby
porządkowej (legitymującej się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu)
upoważnionej w szczególności do:
• przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób,
• wezwania do opuszczenia imprezy osób zakłócających porządek,
• ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.
6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się
na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
7. W wypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z „Instrukcją postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia podczas imprezy plenerowej „Kamieniołomy w gminie Siekierczyn – tajemnice i
zagadki”
8. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie
internetowej: www.siekierczyn.pl oraz wywieszenie go w widocznych miejscach na terenie
Imprezy.
Jolanta Napadłek
Dyr. GOKiS w Siekierczynie

