Szczegółowy regulamin koncertu
Rockblu Przywidz Festiwal
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Regulamin wydany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu - Organizatora koncertu
Koncert dla mieszkańców gminy Przywidz oraz odwiedzających ją turystów, od trzech lat odbywa się w
Przywidzu. Tegoroczna edycja odbędzie się na pieszym skwerze/deptaku przy Bulwarze Czerwonych
Gitar, wraz z wyłączoną z ruchu ulicą Szkolną na odcinku między ulicami Gdańską a Jeziorną.
3. Wszystkie elementy koncertu rozmieszczone są w miejscu i w sposób niewpływający na
bezpieczeństwo ruchu pieszego, z zachowaniem pełnej drożności ciągów pieszych, jak również
zamontowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób nieuszkadzający nawierzchni.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania koncertu będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzany jest koncert. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania koncertu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Znajdujące się na terenie Bulwaru Czerwonych Gitar plac zabaw oraz urządzenia fitness obejmują
osobne regulaminy wydany przez Urząd Gminy w Przywidzu i osoby uczestniczące w koncercie winne
są je respektować.
6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa koncertu poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na koncercie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest
koncert, a także urządzeń znajdujących się na nim.
7. Wstęp na teren koncertu jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie koncertu: - broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, - materiałów wybuchowych, - wyrobów pirotechnicznych, - materiałów pożarowo niebezpiecznych, - środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie
koncertu bez zezwolenia organizatora
10. Organizator koncertu może odmówić przebywania na terenie osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje;
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
11. Osoby uczestniczące w koncercie zobowiązane są do podporządkowania się wymogom organizatora i
służbie porządkowej.
12. W przypadku niedostosowania się do wymagań organizatora osoby zakłócające porządek imprezy
zostaną pouczone prze służbę porządkową, a w razie stawiania oporu doprowadzone i przekazane
organom Policji.
13. Osoby małoletnie uczestniczą w koncercie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi opiekę.
14. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu koncertu z uzasadnionych powodów,
np. odwołania przyjazdu przez artystów, siłę wyższą, a ponadto prawo do zmiany programu pod
względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji.
15. Służba Porządkowa, legitymująca się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, jest
uprawniona do:
a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy , a w przypadku nie wykonania takich
poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
b. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
16. Niniejszy Regulamin będzie dostępny: - w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przywdziu, ul.
Gdańska 15, 83-047 - na stronie internetowej : www.gokprzywidz.pl

