REGULAMIN
Ogródkowy Festiwal Piwa w Haroldzie
1-2 sierpnia 2020
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wydarzenia pn.: „Ogródkowy Festiwal Piwa w Haroldzie ”, zwanego dalej
„Imprezą” jest HAROLD Spółka Cywilna Magdalena Gmiter, Maciej Bieganski,ul. Warszawska 29,
NIP: 9662134164, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Impreza odbywa się w dniach 1-2 sierpnia 2020 r. przy ulicy Warszawskiej 29, zwanym dalej
„Terenem Imprezy”.
3. Impreza ma charakter nieodpłatny i jest kierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich. Organizator ma
prawo zweryfikować wiek Uczestnika na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
4. Wzięcie udziału w Imprezie oznacza zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
5. 2. Ilość miejsc dostępnych na Wydarzenie jest limitowana i w każdym z przypadków ustalana z
uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP.
6. Osoby przebywające na terenie Imprezy w dalszej części Regulaminu zwane są „Uczestnikami”.
7. Regulamin skierowany jest do każdej osoby przebywającej na terenie Imprezy w trakcie jej trwania.
Osoby przebywające na terenie Imprezy w trakcie jej trwania obowiązane są do bezwzględnego
przestrzegania postanowień w nim zawartych. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również stosować się do poleceń Służb
Porządkowych i Służb Organizatora.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników
Imprezy, uregulowanie ich praw i obowiązków oraz zasady organizacyjne.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Zabrania się:
a) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników
b) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej

diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
c) wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie
bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.
d) wnoszenia alkoholu nie zakupionego na terenie Imprezy,
Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren
Imprezy osobie:
a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
2.

osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
porządku publicznego.

§3
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizator zapewnia Uczestnikom Imprezy bezpieczeństwo oraz porządek poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.
2. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc, oraz
poruszania się w obiekcie zgodnie z przyjętymi założeniami natury organizacyjnej.
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Służb
Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w innych przypadkach nie jest to
akceptowane.
4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych,
a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w
którym odbywa się impreza. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, elementów
obiektu, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp., a
Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
5.

Służby Porządkowe są uprawnione do:

a) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub

zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
b) 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, na
zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.
Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
c) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
6. Służba ochrony Organizatora jest uprawniona do zwracania uwagi w przypadku naruszenia przez
poszczególnych Uczestników zasad związanych z nakazem zachowania dystansu społecznego lub
przebywania w miejscach nieudostępnionych dla Uczestników.
7. Na terenie Imprezy, wewnątrz budynku, obowiązuje surowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
Miejsca wskazane, jako odpowiednie znajdują się na zewnątrz obiektu.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.

Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz niezależną od
Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu w wyniku, której nastąpi przerwanie Imprezy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach
organizacyjno–porządkowych zawsze należą do Organizatora. W pozostałych zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni
od dnia zakończenia Imprezy na adres Organizatora : Harold sc Magdalena Gmiter Maciej Biegański, ul.
Warszawska 29, 15-062 Białystok

4.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie wydarzenia oraz w lokalu Harold Pub

5.

Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do przepisów Rozporządzenia RM z dnia 29 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964) w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży
lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.

6.

Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do posiadania w momencie wejścia na teren wydarzenia
elementów odzieży lub innych akcesoriów pozwalających na realizację wytycznych w zakresie
zasłaniania ust i nosa.

7.

Dozwolone jest odstępstwo od obowiązku zasłaniania ust i nosa w przypadku przebywania, spożywania
produktów i napojów w strefie gastronomicznej.

8.

Zgodnie z wytycznymi MZ oraz GIS Organizator wydarzenia uprawniony jest do zbierania informacji
dot. Uczestnika (-ów) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez służby sanitarne dochodzenia
epidemicznego na wypadek stwierdzenia u Uczestnika wydarzenia przypadku zachorowania na
chorobę SARS-CoV-2. Zebrane niezbędne dane osobowe są przechowywane przez Organizatora przez
okres 14 dni i ulegają zniszczeniu w przypadku braku stwierdzenia pozytywnego przypadku SARS-CoV2 wśród uczestników wydarzenia lub ulegają przekazaniu właściwemu organowi sanitarnemu w celu
przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego w przypadku zdiagnozowania pozytywnego przypadku
SARS-Cov-2.

9.

Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przekazania w momencie wejścia do obiektu
oświadczenia, które załączone jest w momencie zakupu biletu w trybie online lub wypełnienia tegoż
oświadczenia na miejscu w przypadku braku uprzednio przygotowanego oświadczenia.

10. Uczestnik wydarzenia

jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w wymagane środki
pozwalające na zakrywanie ust i nosa.

11. Organizator wydarzenia zapewnia możliwości zdezynfekowania rąk płynami/żelami na bazie alkoholu

(min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach zlokalizowanych na terenie obiektu.
Dezynfekcja dłoni jest obowiązkowa w przypadku wstępu oraz w momencie opuszczenia obiektu przez
każdego z widzów.
12. Zaleca się częste mycie rąk zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora

Sanitarnego obowiązującymi w danym momencie.
13. Instrukcja prawidłowego mycia rąk umieszczona jest w toaletach.
14. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z

aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami
prawa wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964).
15. W przypadku kolejki do sanitariatów lub punktów gastronomicznych zalecane jest zachowanie 2-

metrowego dystansu i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz nosa. Liczba osób korzystających
jednorazowo z sanitariatów - odpowiada połowie liczby urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.
16. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, oraz

do bieżących poleceń obsługi wydawanych na podstawie powyższych regulacji. Wszelkie uwagi oraz
problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
17. Uczestnik Wydarzenia, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zostać usunięty z terenu

obiektu.
18. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić dane o których mowa w par. 5 pkt 7 i 8 upoważnionej

komórce sanitarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego.

19. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z

zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji,
gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany
zostaną udostępnione publicznie na stronie wydarzenia oraz w lokalu Harold Pub.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Imprezy.

