REGULAMIN DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH – MIRCZE 4 WRZEŚNIA 2022 R.

§1

1. Dożynki Powiatowo-Gminne odbędą się w dniu 4 września 2022 r. w .
2. Organizatorami Imprezy są:
a. Powiat Hrubieszowski
b. Gmina Mircze
c. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
3. Każda osoba przebywająca terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Dożynek poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Dożynkach i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzane są Dożynki, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a. „Służby Porządkowe” – oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników Agencji
Ochrony, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb
Porządkowych posiadają odpowiednie oznakowanie.
b. „Uczestnik Imprezy” – osoba uczestnicząca w Imprezie.
c. „Teren Imprezy” – plac przy stadionie sportowym w Mirczu, oraz część stadionu sportowego
6. Organizator wyznacza następujące strefy podziału Imprezy:
a. Zaplecze techniczno-socjalne,
b. Widownia – miejsca stojące i siedzące,
c. Gastronomia,
d. Stoiska wystawiennicze.
e. Strefa rozrywki dla dzieci
§2

1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Dożynkach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym
wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń
przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. 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. służby zabezpieczenia przeciwpożarowego,
c. udostępnienie pomocy medycznej w specjalnie oznakowanym miejscu,
d. udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.
5. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie Dożynek,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Dożynek,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Dożynek.
6. Uczestnicy Dożynek zobowiązani są korzystać z urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Dożynek:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
f) szklanych butelek.
8. Zakazuje się wprowadzania psów.
9. Przedstawiciele Organizatorów Dożynek są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych
osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem,
a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym
odbywają się Dożynki.

§3

1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Imprezy, Organizatora oraz sponsorów.
3. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z respektowaniem zapisów niniejszego Regulaminu,
a tym samym wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji
materiału, a następnie rozpowszechnieniu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych
powodów, np.: odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia
i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Organizatorów, tj. gokmircze.pl

