
REGULAMIN TERENU – POLE BITEWNE PRZY POMNIKU

wraz z informacj ą o sposobie udost ępnienia go uczestnikom imprezy masowej

I.  Regulamin określa zasady korzystania z terenu przy pomniku w Płowcach podczas imprezy
masowej pn.: „  XV Inscenizacja Bitwy pod Płowcami poł ączona z Festynem”  
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy

oraz instrukcji przeciwpoŜarowej.
2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników

imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych
oraz mienia stanowiącego własność organizatora.

4. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane słuŜbom porządkowym oraz Policji.
5. NaleŜy przestrzegać zasad uŜytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów
    i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
6. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów 

i artystów bez zezwolenia.
7. Wszelkie problemy i zapytania naleŜy zgłaszać do słuŜb porządkowych lub

informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz

poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub
werbalnie ze sceny.

II. Informacja o sposobie udost ępnienia go uczestnikom imprezy

1.  Uczestnicy  imprezy  zobowiązani  są przestrzegać ogłoszonego  regulaminu  imprezy  oraz
instrukcji postępowania w przypadku zagroŜenia.

2.  Uczestnikom  zgromadzonym  na  imprezie  nie  wolno  posiadać Ŝadnych  napojów
alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą
słuŜby porządkowe organizatora.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie naraŜającego na niebezpieczeństwo 
innych uczestników.

5. Zabrania sie rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
6. Uczestnikom imprezy (inscenizacji bitwy, koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliŜać się do

występujących rycerzy i artystów.
7. Podczas inscenizacji bitwy i koncertu nie wolno reagować w sposób, który moŜe doprowadzić

do poszkodowania innych uczestników imprezy.
8. Po zakończeniu imprezy naleŜy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejśćia.
9. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych naleŜy zgłosić  się do

słuŜb  porządkowych  lub  bezpośrednio  do  słuŜb  medycznych  dyŜurujących  na  terenie
imprezy.

10.  W  przypadku  zagubienia  osób  lub  mienia  naleŜy  zgłosić się do  dyŜurujących  słuŜb
porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.

11. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy naleŜy zgłaszać
do słuŜb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

Regulamin jest udost ępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy
Radziejów oraz b ędzie dost ępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy.
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