REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH
W CZASIE EKSPLOZJI KOLORÓW W DNIU 27 MAJA 2017 NA BŁONIACH POLITECHNIKI
OPOLSKIEJ, MIKOŁAJCZYKA 5, 45-271 OPOLE.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Eksplozja Kolorów” należy do cyklu wydarzeń związanych ze Studencką Wiosną Kulturalną
„Piastonalia 2017”, którego zasady określa niniejszy regulamin.
2. Na terenie imprezy są wydzielone strefy przeznaczone na „Eksplozje Kolorów” oraz
grillowanie.
3. Wchodząc na teren imprezy uczestnik oświadcza, iż zgadza się z treścią niniejszego
regulaminu oraz ponosi pełną odpowiedzialność.

II.PRAWO DO WSTĘPU NA TEREN
1. Prawo do wstępu na teren Imprezy ”Eksplozja Kolorów”, zwany dalej imprezą, mają:
• Osoby, które ukończyły 14 rok życia i są zainteresowane obejrzeniem programu
prezentowanego podczas Imprezy oraz osoby poniżej 14 roku życia znajdujące się pod
nadzorem swojego opiekuna prawnego;
• Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych
do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym
zgłoszeniu się do Organizatora;
2. Osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek opuścić teren imprezy przed godziną 21:00.
3. Prawo do wstępu do strefy ograniczonej wyznaczonej przez organizatorów mają posiadacze
akredytacji, zaproszeń oraz identyfikatorów wydanych przez Organizatora Imprezy.
4. Na Imprezę, prawa wstępu nie mają:
• Osoby agresywne oraz osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
• Osoby posiadające przedmioty określone w pkt.3 rozdz. IV Regulaminu.
• Osoby, które odmawiają oddania się czynnościom, o których mowa pkt.1 i 2 rozdz.
III Regulaminu.
• Osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
• Osoby, którym oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa wstępu na Imprezę.
Przedstawiciel Organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu na
imprezę danej osobie.

WEJŚCIE NA TEREN IMPREZY JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA
UWIECZNIANIE WIZERUNKU W MATERIAŁACH AUDIO-WIZUALNYCH, FOTOGRAFOWANIA
ORAZ WYKORZYSTANIA UWIECZNIONEGO WIZERUNKU PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY.

III. WJAZD POJAZDÓW
1. Do wjazdu na teren Imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające karty wjazdowe
wydane przez organizatora. Ruch samochodów odbywać się może tylko na terenach
i w godzinach wyznaczonych uprzednio przez organizatora.

IV. ZASADY BEZPIECZŃSTWA
1. Przy wejściu na teren Imprezy uczestnicy Imprezy zobowiązani są poddać się kontroli
dokumentów na życzenie uprawnionego członka służby porządkowej lub pracownika
ochrony.
2. Służby porządkowe organizatora oraz pracownicy ochrony uprawnione są do:
• przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren Imprezy
w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie
na teren Imprezy jest zabronione niniejszym Regulaminem;
• legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości oraz wieku;
• wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Imprezy;
• ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie;
• stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
Służb Porządkowych lub inną osobę;
• wydawania własnych instrukcji bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
3. Zabronione jest wnoszenie na teren Imprezy napojów alkoholowych i innych środków
odurzających oraz psychotropowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów
wybuchowych,
wyrobów
pirotechnicznych,
materiałów
pożarowo
niebezpiecznych, napojów.
4. Próba wniesienia przedmiotów wymienionych w pkt.3 skutkować będzie ich konfiskatą.
5. Bezwzględnie zabronione jest korzystanie z wszelkich statków powietrznych (wszelkie
urządzenia latające) nad terenem Imprezy bez zgody organizatora. Nieprzestrzeganie tego
zakazu skutkować może konfiskatą sprzętu.
6.Używanie i rozpalanie grillów jest dozwolone wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej.
7. Używanie kolorowych proszków jest dozwolone jedynie w wyznaczonej strefie.
8. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób.
9. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych,
porządkowych i pracowników ochrony działających w imieniu Organizatora.
10. Ponadto uczestnikom Imprezy zakazuje się:
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczonych
do powszechnego użytku (płoty ogrodzeniowe, płotki zaporowe, mury, drzewa, dachy itp.);
• wchodzenia na obszary nieprzeznaczone do celów Imprezy;
• rzucania wszelkimi przedmiotami;
• sprzedawania, reklamowania, akwizycji i prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody
Organizatora;
• fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej Imprezy bez zgody Organizatora;
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscem wyznaczenia strefy sanitarnej;
• wynoszenia sprzętów, urządzeń należących do Organizatora (m.in.: ławki, stoły, parasole
i inne).

OSOBY
NIEPRZESTRZEGAJĄCE
POSTANOWIEŃ
NINIEJSZEGO
REGULAMINU
I NIESTOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY LUB ORGANIZATORA
ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY LUB PRZEKAZANE POLICJI. W PRZYPADKU
ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM
DECYZJĘ PODEJMUJE PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.

