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REGULAMIN WYDARZENIA
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2022
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Organizatorem wydarzenia kulturalnego (imprezy) pn. Jarmark Bożonarodzeniowy jest Dom Kultury
w Rawiczu z siedzibą w Rawiczu, Targowa 1, 63-900 Rawicz.
Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
Miejsce wydarzenia: Rawicz, rynek (adres: Rynek 1, 63-900 Rawicz).
Czas trwania wydarzenia: 10.12.2022; od godz. 10:00 do 20:00,
11.12.2022 od godz. 10:00 do 20:00
Ze względów bezpieczeństwa każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do:
- bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom organizatorów, służb porządkowych, służb sanitarnych
i konferansjera prowadzącego imprezę,
- zachowania się w taki sposób, aby nie szkodzić ani nie zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników
wydarzenia,
- bezzwłocznego poinformowania przedstawicieli służb porządkowych w przypadku powstania jakiegokolwiek
zagrożenia (pożar, bójka, rozboje, kradzieże, wybryki chuligańskie, dewastacja mienia publicznego, wypadki),
- przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami ochronnymi,
- poszanowania mienia publicznego oraz zieleni,
- parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych (w przeciwnym wypadku pojazd
stanowiący utrudnienia dla ruchu zostanie odholowany na parking policyjny).
W trakcie trwania wydarzenia służby porządkowe są uprawnione do sprawdzania osób, bagażu, porzuconych
przedmiotów, odzieży, w celu stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa uczestników
wydarzenia.
Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do poddania się czynnościom identyfikacyjnym wykonywanym przez
oznakowane służby porządkowe.
Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do opuszczenia imprezy na polecenie służb porządkowych i organizatorów
w przypadku braku uprawnień do przebywania w przestrzeni wydarzenia, zakłócania porządku i łamania zasad
niniejszego regulaminu.
Zabrania się wnoszenia na teren wydarzenia: wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów, które mogą być użyte jako
broń, pojemników do rozpylania gazu i innych substancji toksycznych, substancji żrących lub farbujących,
materiałów wybuchowych, naczyń wykonanych z kruchego lub pękającego materiału, naczyń szklanych,
fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów, napojów alkoholowych,
narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych.
Przedmioty, których wnoszenie na teren wydarzenia jest zakazane, podlegają konfiskacie przez służby
porządkowe.
Zabrania się wstępu na teren wydarzenia osobom nietrzeźwym, pozostającym pod wpływem narkotyków
i środków psychotropowych.
Zabrania się dewastowania urządzeń i wyposażenia przestrzeni, w której odbywa się wydarzenie, w tym
elementów małej architektury, fontanny, nagłośnienia, dekoracji, infrastruktury technicznej, oświetleniowej,
wystawy itp.
Zabrania się rzucania przedmiotami, mogącymi spowodować obrażenia ciała innych uczestników wydarzenia.
W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy bezzwłocznie opuścić teren wydarzenia.
Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osób agresywnych, niestosujących
się do zapisów powyższego regulaminu oraz przepisów, a także osób, których obecność na terenie wydarzenia jest
z różnych powodów interpretowana jako źródło zagrożenia.
Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii,
w tym zasad dystansu społecznego, noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk oraz innych wytycznych
służb sanitarnych.
Osoby wchodzące na teren wydarzenia są zobowiązane zapoznać się z powyższym regulaminem i bezwzględnie
przestrzegać jego zasad.
Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna. Kto nie wykonuje poleceń koordynatora,
organizatorów, służb porządkowych, podlega karze.
Wejście na teren wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Podczas wydarzenia będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna i filmowa.
Wydarzenie będzie przez organizatora filmowane i fotografowane, a zebrany materiał zostanie opublikowany
w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora, z zachowaniem zasad dotyczących prywatności osób
fizycznych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Rawiczu, adres Targowa 1, 63-900 Rawicz,
reprezentowane przez Pana Dariusza Taraszkiewicza, Dyrektora Domu Kultury w Rawiczu i koordynatora
wydarzenia.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępne jest na stronie:
http://dk.rawicz.pl/images/Og%C3%B3lna_Klauzula_Informacyjna-skonwertowany.pdf

