XV JARMARK HUBERTOWSKI
14 CZERWCA 2015
REGULAMIN
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009r.) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie przepisów
Kodeksu cywilnego publikujemy regulamin XXIII Jarmarku Hubertowskiego w Zalesiu
Górnym, zwanego dalej Jarmarkiem Hubertowskim lub Imprezą.
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizator XIII Jarmarku Hubertowskiego w Zalesiu Górnym:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego ul. Białej Brzozy 23 05-540 Zalesie Górne
tel. (22) 3762194 http:/zalesie-gorne.pl
Osoba odpowiedzialna: Zarząd Stowarzyszenia
2.
Działalność handlowa, gastronomiczna i artystyczna w trakcie trwania Jarmarku
Hubertowskiego odbywać się będzie w dniu 14 czerwca 2015 roku, w godzinach:11.00 –
20.30
3.
Warunkiem zostania Wystawcą podczas Jarmarku Hubertowskiego jest zgłoszenie chęci
uczestnictwa do Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz
uiszczenie uzgodnionej z Organizatorem opłaty.
4.
Regulamin kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzona jest Impreza. Każda osoba przebywająca
na tym terenie 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, KS
II.
ORGANIZACJA STOISK
1.
Rejestracja wystawców odbywać się będzie do godz. 11.00 w dniu 14 czerwca, na
miejscu Imprezy. Po godzinie 11.00 zarezerwowane miejsca zostaną anulowane.
2.
Lokalizacje stoisk wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo jej zmiany
także w trakcie trwania Jarmarku Hubertowskiego z przyczyn organizacyjnych lub
technicznych. Miejsca wyznaczone przez organizatora nie podlegają negocjacjom.
3.
Wystawca ma pozwolenie na wjazd i wyjazd samochodem na teren Imprezy, przed jej
rozpoczęciem i po jej zakończeniu.
4.
Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stoiskach w godzinach
planowanej Imprezy.
5.
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej
na stoisku w godzinach trwania imprezy.
III.
UBEZPIECZENIA
1. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne
we
własnym
zakresie.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działąniem
siły wyższej, w tym sił przyrody oraz za uszkodzenia towarów należących do wystawcy przed,
po i w trakcie trwania Jarmarku Hubertowskiego.
IV.
UCZESTNICY IMPREZY
1.
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
2.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny i dowolny, z zastrzeżeniem, że małoletni pozostają
pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą
pozostają.
3.
Uczestnicy imprezy zobowiązują się podczas jej trwania do przestrzegania Regulaminu i
podporządkowania się poleceniom Służb porządkowych i Organizatora, a także niezakłócania
porządku publicznego i zachowania ogólnych zasad kultury, w szczególności nie zaśmiecania
terenu imprezy, zachowania spokoju i nie nadużywania alkoholu i innych środków
odurzających.
4.
Wstęp na Tren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:

osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie: (A) zakazujące wstępu na imprezę
masową, w razie ukarania za wykroczenia, o Których mowa w art. 22 Ustawy; (B)
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.
osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
osobom posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje, o których mowa wyżej.
osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy
osobom posiadającym różne niebezpieczne przedmioty (ocena przedmiotów jako
niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i/lub Organizatora)
V.
ZASADY
ORGANIZACYJNE I
PORZĄDKOWE
OBOWIĄZUJĄCE
NA
TERENIE IMPREZY
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie przez udostępnienie
pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do pleceń Służb porządkowych i Organizatorów. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na
wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane
jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na Terenie Imprezy itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń
sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:- broni lub innych
niebezpiecznych
przedmiotów,
materiałów
wybuchowych,
wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych.
5.
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest
uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu
Imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się
takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu
właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania
przebiegu imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczeniu lub dowodów mających
znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu imprezy
przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
6.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek
osób przebywających na Terenie KS Hubertus może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
7.
Każdy wchodzący na teren Klubu Sportowego Hubertus w dniu 14 czerwca
2015 wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie i publikowanie wizerunku
w mediach SPZG oraz innych akredytowanych przy XIV Jarmarku Hubertowskim

