Bydgoszcz, dnia 06.09.2019

REGULAMIN IMPREZY

Zgodnie z zasadami taktyki działań określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych ustala się następujące zasady zachowania się osób
uczestniczących w imprezach masowych.

1. Uczestniczące w imprezach osoby zobowiązane są do bezwzględnego
zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych i informacyjnych
organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
2. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe i
informacyjne organizatora.
3. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, nie
zaśmiecania obiektu itp.
4. Zabrania się:


Wnoszenia i używania w obiekcie broni i innych przedmiotów
niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
własnych napojów oraz jedzenia, napojów alkoholowych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych, przy czym ocena
przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.



Wnoszenia urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) w tym
trąbek, wuwuzeli i urządzeń z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

5. Bilety i karnety należy okazać na żądanie służb porządkowych przy wejściu, a
także w czasie trwania imprezy.
6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc wyznaczonych na
biletach, karnetach i zaproszeniach.

7. Z posiadania biletu zwolnione są dzieci, które w dniu wstępu na teren imprezy nie
ukończyły 3 roku życia. Z zastrzeżeniem, że nie mają wydzielonego dla siebie
miejsca siedzącego i muszą współdzielić je ze swoim opiekunem.
8. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie masowej na wyłączną
odpowiedzialność swoich pełnoletnich opiekunów.
9. Prośby i uwagi można zgłaszać w biurze informacyjnym organizatora,
mieszczącym się przy wejściu do sali (oznaczonym napisem ORGANIZATOR).
10. W celu powiadomienia/wezwania służb medycznych, ratowniczych itp. należy
skorzystać z najbliższego komunikatora radiowego, posiadanego przez każdego
pracownika służby porządkowej i przedstawiciela organizatora.
11. Regulamin imprezy będzie wywieszony w widocznych miejscach tj. kuluarach i
wszystkich wejściach do obiektu udostępnionych publiczności.
12. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.
13. Klub Koszykówki Astoria Bydgoszcz S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia z
obiektu osób które nie respektują w/w przepisów
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