REGULAMIN IMPREZY
Koncert XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Warszawa Plac Defilad, 13.01.2019r.
Regulamin zostanie udostępniony publiczności na planszach przymocowanych przy każdym wejściu na teren imprezy oraz na
płotach i innych zabudowaniach znajdujących się na terenie imprezy. Na czas imprezy wprowadza się regulamin obowiązujący
wszystkich jej uczestników:
1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
2. Teren przeznaczony na imprezę zostanie wygrodzony płotami wysokimi, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych
(scena, wszystkie urządzenia techniczne, pirotechnika) płotami zaporowymi.
3. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku
w miejscu publicznym.
4. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:
-

posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,
posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych.
• Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą wzywane do opuszczenia terenu imprezy.
• Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osób
nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia przekazania Policji lub Straży
Miejskiej.
• Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych
organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
• Wszyscy uczestnicy imprezy masowej w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń
przekazywanych przez organizatora imprezy (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych.

Polecenia te dotyczyć mogą:
- opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się – przypominając
o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy,
- zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprezy,
• Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób, przy
pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
• Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: płoty, parkany, wygrodzenia
- wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów
- rzucania wszelkimi przedmiotami
- prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej nieuzgodnionej z organizatorem imprezy
- prowadzenia zbiórek pieniężnych z wyjątkiem specjalnie oznakowanych wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, prowadzenia akwizycji i promocji.
5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.
6. Służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej, legitymują się identyfikatorami, które zawierają:
- numer identyfikatora,
- imię i nazwisko osoby
- nazwę wystawcy i okres ważności identyfikatora
- pieczęć i podpis wystawcy
- pełnioną funkcję
- datę ważności
7. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń na terenie imprezy
masowej oraz na oficjalnych ogólnodostępnych stronach internetowych Fundacji WOŚP. Przebywanie na terenie imprezy
masowej jest jednoznaczne z jego akceptacją.
Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej „Koncert XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
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