Załącznik nr 3

Regulamin Imprezy
XIX Jarmark Cysterski
Pelplin, 14-15 września 2019

I
Głównymi Organizatorami XIX Jarmarku Cysterskiego, zwanego dalej „Imprezą” są
Gmina Pelplin, Diecezja Pelplińska, Powiat Tczewski, Miejski Ośrodek Kultury w
Pelplinie, zwani dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin przygotowany został przez zespół organizacyjny Jarmarku Cysterskiego
działający w imieniu Organizatora.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza, tz. teren obejmujący
Plac Mariacki, Plac Tumski, Przystań Jana III Sobieskiego, Al. Cystersów
(oznakowany/ogrodzony podczas Imprezy).
4. Każda osoba przebywająca na terenie i w czasie trwania Imprezy obowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników
agencji ochrony i/lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o
bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
„Teren Imprezy” oznacza wydzielony teren, o którym mowa w pkt. 3.
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
1.

II
Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom
zainteresowanym.
2. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) napojów alkoholowych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
1.

3.

Na terenie Imprezy, podczas Jarmarku zabrania się dystrybucji ulotek i innych
materiałów wyborczych, organizowania stoisk, które nie uzyskały zgody
Organizatorów.
4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej
osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega
karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
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6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Obsługi Jarmarku, w tym
kierownika do spraw bezpieczeństwa i kierownika organizacyjnego. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
8. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb
porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się na Placu katedralnym prze
wejściu do Informacji Turystycznej (oznaczony namiot z napisem „Informacja”).
9. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do
kierownika organizacyjnego, do obsługi Jarmarku lub do służb porządkowych
informacyjnych Imprezy.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

III
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami
Porządkowymi i kierownika organizacyjnego kierującego służbami informacyjnymi i
obsługą Jarmarku;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; oznaczony
punkt pomocy medycznej znajduje się w widocznym miejscu na Placu przed katedrą.
Organizator utrwala fragmenty przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji oraz
promocji Imprezy na potrzeby Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.
Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator znają rozmieszczenie
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek
pożaru;
b) Organizator i Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia
ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z
uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez wykonawcę programu, siła
wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem
artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
IV
Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości przez:
a) konferansjera ze sceny przed rozpoczęciem Imprezy (w formie skróconej)
b) udostępnienie w formie afiszów przy wejściach na teren Imprezy
c) na stronie internetowej Imprezy jarmarkcysterski.pelplin.pl oraz stronie Miejskiego
Ośrodka Kultury www.mok.pelplin.pl
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