Regulamin imprezy masowej
1.

Organizatorem Imprezy pn. 39 Festiwal Piknik Country i Folk Mrągowo
2020 (w dniach 24-26.07.2020 r.) odbywającej się w Amfiteatrze przy ul.
Jaszczurczej Góry w Mrągowie jest AMENO EVENT, sp. z o.o., 00-105 Warszawa,
ul. Twarda 18, NIP: 5252717289; REGON: 3678854445, (dalej: Organizator)

2.


Impreza jest płatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem:



przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego.

posiadania ważnego. biletu wstępu zakupionego przez stronę
internetową www.ebilet.pl, w wersji papierowej drukowanej lub elektronicznej
otrzymanej od organizatora lub pośrednika. Bilety i zaproszenia należy okazać
służbom informacyjnym lub porządkowym przy wejściu na teren Imprezy.

3.

Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym/kodem kreskowym i
upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.

4.

Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie imprezy tylko i
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (opiekuna, rodzica).

5.

Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez
Organizatora.

6.

Podczas imprezy dopuszcza się palenie papierosów wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych.

7.

Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się
do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku.

8.

W związku z panującą epidemią wirusa SARS-Cov-2 wprowadza się
zasady określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii Dz. UI. 2020 poz. 964, oraz Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2020 poz. 1006, w szczególności:
- w imprezie nie mogą uczestniczyć osoby z podwyższoną powyżej
37stopni C temperaturą ciała.
- w imprezie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone
SARS-CoV-2, przebywające na kwarantannie, i izolacji.
- na terenie amfiteatru obowiązuje nakaz zasłonięcia nosa i ust
maseczką ochronną, przyłbicą lub chustą-bandaną.
- przy wejściu i przy wyjściu z amfiteatru obowiązuje nakaz dezynfekcji
rąk, lub posiadania rękawiczek ochronnych.
- na terenie obiektu obowiązuje nakaz zachowania dystansu
społecznego, tzn. odległości pomiędzy osobami min. 1,5-2,0 m.

-więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania
dotyczącego koronawirusa znaleźć można na
https://www.gov.pl/web/koronawirus.

9.

Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni
i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych,
materiałów
pożarowo
niebezpiecznych,
napojów
alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych.

10.

Wstęp na imprezę możliwy będzie od godz. 19:00 w dniach 2425.07.2020 r. i od godz. 17:00 w dniu 26.07.2020 r. przez wyznaczone wejścia na
imprezę.

11.

Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na
terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom
oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej
Organizatora.

12.

Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani

są do:



bezzwłocznego poinformowania przedstawicieli służb porządkowych w
przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia (pożar, wybryki chuligańskie,
bójki, kradzież itp.),



przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami
ochronnymi lub taśmami.

13.

Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do opuszczenia imprezy na
polecenie służb porządkowych w przypadku braku uprawnień do przebywania
na imprezie lub zakłócania porządku publicznego.

14.

Zabrania się wprowadzania zwierząt.

15.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu
nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego, mogącego mieć
profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz
aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie
statywów, oraz tzw. selfiesticków, a wszelkie zdjęcia, wykonywane przez
Uczestników podczas Imprezy muszą być robione dla celów prywatnych. Należy
fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie
przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

16.

Przedmioty, których posiadanie jest zabronione polskim prawem
podlegają konfiskacie.

17.

W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy
bezzwłocznie udać się do wyjścia ewakuacyjnego.

18.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osób
nie stosujących się do powyższych zasad i przepisów lub których obecność na
terenie imprezy jest z różnych powodów interpretowana jako źródło zagrożenia.

19.

Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi
jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania
osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące
stanowić dowody, pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla
toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje
prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub
Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały,
niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających
znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu
Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają
komisyjnemu zniszczeniu.

20.

Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba
przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywała ciągle w strefie głośnych
dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą
używane światła stroboskopowe. Uczestnik, decydując się na wejście na Teren
Imprezy, deklaruje, że bierze udział w Imprezie dobrowolnie.

21.

Organizator informuje, że może dokonać utrwalenia wizerunku podczas
rejestracji audiowizualnej Koncertu na potrzeby transmisji/Audycji w celu
rozpowszechniania przez organizacje telewizyjne; w tym także na
rozpowszechnianie w sieciach kablowych, a także w ramach tzw. “platform
cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru
telewizji i na wszystkich możliwych polach eksploatacji przewidzianych przez
prawo jak również w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych imprezy i imprez w przyszłych latach, na
potrzeby Organizatora , partnerów i sponsorów.

22.

Na terenie imprezy w miejscach do tego wyznaczonych, będzie
prowadzona sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych.

23.

Służby porządkowe Organizatora imprezy - pracownicy ochrony,
posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:




legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia,

że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8
regulaminu.

24.

Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod
wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające
przedmioty określone w punkcie 8 regulaminu, odmawiające poddania się
czynnościom, o których mowa w pkt. 22 regulaminu oraz osoby, wobec których
została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

25.

Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem
imprezy.

26.

Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu
oddania Policji.

27.

Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu,
punktu medycznego, toalet, itp. udziela służba informacyjna Organizatora.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z
opiekunem, opiekun zobowiązany jest do nabycia Biletu. Osoba niepełnosprawna
wchodzi na Imprezę bez Biletu po okazaniu stosownego zaświadczenia o
niepełnosprawności.

28.

Na podstawie art. 6 ust. 2a Ustawy O bezpieczeństwie Imprez Masowych
Organizator zastrzega sobie zmianę w liczebności służby porządkowej i
informacyjnej z uwagi na zmianę liczby uczestników tej imprezy.

29.

Przewidywany czas trwania imprezy w dniach 24-25.07.2020 r. godz.
20:00-24:00 i 26.07.2020 r. godz. 18:00 – 22:00

30.

Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.

31.

Organizator uprawniony jest do odwołania Imprezy. Z tytułu odwołania
Imprezy jej uczestnikom nie przysługują względem roszczenia o naprawienie
szkody lub innego rodzaju roszczenia.

32.

Uczestnicy Imprezy są uprawnieni do składania reklamacji wobec
przebiegu Imprezy, w tym zachowania służb informacyjnych lub porządkowych.
Reklamacje należy składać pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia Imprezy
na adres korespondencyjny Organizatora ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,
wskazując jednocześnie adres korespondencyjny. Reklamacja zostanie
rozpoznana w terminie 14 dni od jej doręczenia.

33.

Wejście na teren imprezy, oznacza bezwzględną akceptację

powyższego regulaminu.

