REGULAMIN IMPREZY
„Dożynki Gminy Konopiska”
w dniu 15.09.2019r.

§1
Zobowiązania
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminy Konopiska”
odbywającej się w dniu 15 września 2019r. w Korzonku zwanej dalej „imprezą”, której
Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 60, 42274 Konopiska (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązują się do przestrzegania zasad
niniejszego Regulaminu.
3.Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
a) na tablicy ogłoszeń – budynek GCKiR przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach,
b) na oficjalnej stronie internetowej Gminy Konopiska tj. http://www.konopiska.pl
c) na terenie imprezy – budynek SP. Im. Marii Konopnickiej, Korzonek 4

§2
Przebieg imprezy
Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać występy wg. poniższego harmonogramu:
Godzina 14.15 - Zbiórka Delegacji i uczestników Korowodu Dożynkowego przed
budynkiem Świetlicy GCKiR w Korzonku
14.30 – wymarsz korowodu
Godz. 15.00 - Msza Święta Dożynkowa – Polowa (boisko przy SP im. Marii Konopnickiej w
Korzonku)
Godz. 16.10 – Część oficjalna
Godz. 17.00 - Prezentacje Artystyczne:
17.00 - Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska
17.10 - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Korzonku
17.30 - KGW Korzonek
17.40 - KGW z Gminy Konopiska
Zespół KONOPIELKI
18.10 - Zespół WALENTYNKI
18.20 - Stowarzyszenie PROMETEUS
18.30 – Gwiazda wieczoru: Zespół ZBÓJE
20.00 - Zabawa taneczna
Godz. 22.00 - Zakończenie uroczystości dożynkowych

§3
Zasady szczegółowe
1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą wszystkie zainteresowane
osoby. Impreza jest ogólnodostępna, niebiletowana i bezpłatna.
2. Organizator dysponuje własną służbą porządkową i obsługą informacyjną. Służby
legitymują się identyfikatorem.
3. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i
zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są
nieskuteczne służby porządkowe występują o wsparcie Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia
lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić zdarzenie do organizatora (punkt
informacyjny przy scenie), służb porządkowych lub bezpośrednio do opieki medycznej
dyżurującej na terenie imprezy.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb
porządkowych lub do organizatora (punkt informacyjny znajdujący się przy scenie).
5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy,
sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia
stanowiącego własność organizatora.
6. Handlowcy mogą prowadzić sprzedaż produktów i usług w wyznaczonych miejscach na
podstawie porozumień zawartych z Organizatorem.
7. Dzierżawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych ponoszą
pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo
zainstalowanego sprzętu, przestrzeganie przepisów sanitarnych a w szczególności za
wszelkie szkody wynikłe z ich działalności.
§4
Służba porządkowa
1.Służba porządkowa podczas imprezy jest pełniona przez profesjonalną agencję ochrony,
która została wynajęta przez Organizatora.
2. Służba porządkowa odmawia wstępu na teren imprezy oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
3.Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren
imprezy lub zostaną z niej wydalone.
§5
Zachowanie na imprezie
1. Każdy przebywający na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie
zagrażał innym osobom.
2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń służb

porządkowych lub służb informacyjnych.
3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na podstawie niniejszego
regulaminu imprezy przez służby podlega wydaleniu z miejsca imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

§6
Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
a) napojów alkoholowych wysokoprocentowych,
b) butelek szklanych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych
przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
c) środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
d) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db.

§7
Służby
Do służb działających na zlecenie Organizatora zalicza się:
a. służby porządkowe
b. służby informacyjne
c. służby medyczne
§8
Służby informacyjne
1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie Organizator zapewnia
pomoc służby informacyjnej.
2. Służby informacyjne są zobowiązane m.in. do:
a. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez
Organizatora,
b. informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
c. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
d. reagowania na skargi i wnioski składane przez osoby uczestniczące w imprezie,
e. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania
nadmiernemu zagęszczeniu osób.

§9
Odpowiedzialność
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą
odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego
i cywilnego.

2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdej osoby nie stosującej się do
zasad niniejszego Regulaminu.

§10
Utrwalanie przebiegu imprezy
1. W przypadku organizacji wydarzeń o charakterze publicznym Gminne Centrum Kultury i
Rekreacji w Konopiskach działające z ramienia Urzędu Gminy w Konopiskach zastrzega sobie
prawo do utrwalania ich przebiegu w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego
pracownika. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych,
dokumentujących i promujących działalność Gminy Konopiska.
2. Z pominięciem zgody na publikację wizerunku mogą być utrwalane i prezentowane
zdjęcia:
a. Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych,
b. Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak:
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /koncert, zawody sportowe/,
c. Artystów występujących podczas wydarzenia o charakterze publicznym (wg. odrębnej
umowy z Organizatorem).

