REGULAMIN „SŁODKIEJ NIEDZIELI” (14 LIPCA 2019)
W SKANSENIE RZEKI PILICY (FILII MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM)

1. Organizatorem „SŁODKIEJ NIEDZIELI” (14 LIPCA 2019) w Skansenie Rzeki Pilicy, filii MCK w Tomaszowie
Mazowieckim, ul. A. F. Modrzewkiego 9/11 (zwanego dalej „wydarzeniem”) jest: Miejskie Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim, (filia Skansen Rzeki Pilicy) z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200),
plac Kościuszki 18, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto
Tomaszów Mazowiecki, pod numerem 7, posiadające strony internetowe www.mck-tm.pl i
http://skansenpilicy.pl/
2.

Termin i miejsce wydarzenia:
Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 14 lipca 2019, w godzinach 12:00 – 18:00, w Skansenie Rzeki Pilicy
(filii Miejskiego Centrum Kultury), ul. A. F. Modrzewskiego 9/11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

3.

Zasady przebiegu wydarzenia:
1) Wydarzenie ma charakter zamknięty. Wstęp na teren wydarzenia jest biletowany. Obowiązuje bilet
specjalny w cenie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) od osoby. Dzieci do lat 4 wstęp gratis.
2) Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.
3) Wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
4) Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
5) Na teren wydarzenia nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających oraz osoby, które swym zachowaniem mogą stwarzać zagrożenie dla porządku
publicznego.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i warunki atmosferyczne mogące mieć
miejsce w trakcie wydarzenia.
7) Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach
obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, oraz nawoływania do konfliktu na tle narodowościowym,
religijnym
i społecznym.
8) Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, banerów reklamowych, koszy na śmieci, ławek
oraz wszystkich innych obiektów i mienia znajdujących się na terenie wydarzenia.
9) Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających a także
materiałów niebezpiecznych takich jak: broń, fajerwerki i materiały pirotechniczne.
10) Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów,
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
11) W przypadku zauważenia zagrożenia osoby obecne na imprezie powinny:
a) natychmiast powiadomić organizatorów,
b) stosować się do poleceń informacyjnych komunikatów wydawanych przez organizatorów,
c) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
12) Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu wydarzenia, mogą obsługiwać
jedynie osoby upoważnione przez Organizatora, posiadające odpowiednie kwalifikacje do
przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na terenie wydarzenia.
14) Wszelkich informacji na temat programu wydarzenia udziela punkt informacyjny Organizatora.
15) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian przebiegu wydarzenia bez podania przyczyny.
16) Niedostosowanie się przez uczestników wydarzenia do niniejszego regulaminu skutkować będzie
upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu, na którym odbywa
się wydarzenie. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników lub osób postronnych,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.

4.

Organizator jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej i audio/video wydarzenia oraz do
wykorzystywania ww. dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych o działalności statutowej
Organizatora, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy poprzez wstęp na
teren wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez Organizatora swojego
wizerunku w celu informacji i promocji wydarzenia oraz działalności statutowej Organizatora, w tym
umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych w ramach
profilu Organizatora.

5. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora
na Facebooku oraz zostanie wywieszony w widocznym dla wszystkich uczestników w miejscu wydarzenia.

