Regulamin imprezy pn. „Warsztaty w ramach imprezy Artnoc”
mających miejsce na Alei Przyjaźni
w dniu 16 czerwca 2018 r. w godzinach 16:00 – 22:00.

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Organizator” oznacza organizatora imprezy tj. Stowarzyszenie Warsztat Miejski, z siedzibą w Gliwicach ul.
Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, KRS: 0000727198, REGON: 369955612.
„Służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora w celu dbania o porządek i
bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie;
„Teren imprezy” oznacza wyznaczony teren w obrębie Alei Przyjaźni, na odcinku pomiędzy ulicami
Dworcowej i Zwycięstwa.
„Uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2017.0.1260.
2. Regulamin wydany jest przez Organizatora w związku z organizacją w imprezy „Warsztaty w ramach
imprezy w dniu 16 czerwca 2018 r. w godzinach 16:00 – 22:00.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.

§2
Charakter wydarzenia
1. Impreza której dotyczy regulamin nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504.
2. Impreza jest zgromadzeniem publicznym organizowanym w celu umożliwienia mieszkańcom
uczestnictwa w warsztatach oraz wysłuchania koncertu w ramach wydarzenia Artnoc w godzinach
16:00 – 22:00.
3. W związku z organizacją imprezy Organizator otrzymał zgodę na wykorzystanie drogi w sposób
szczególny wydaną przez Organ do tego uprawniony.

§ 3 Zasady uczestnictwa i postanowienia Organizatora
1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim z zastrzeżeniem ust. 4. niniejszego
paragrafu.
2. Zabrania się posiadania na terenie imprezy:
— broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

— materiałów wybuchowych,
— wyrobów pirotechnicznych,
— materiałów pożarowo niebezpiecznych,
— środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
3. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących
się na terenie imprezy.
4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających,
 posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
 wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
 środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
 zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy
 odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu
zawartości bagaży lub odzieży),
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia.
6. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na
terenie imprezy.
7. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za czyny i działalność osób przebywających w
lokalach gastronomicznych i usługowych znajdujących się w przestrzeni przyległej do terenu
imprezy oraz ulicach przyległych.

§4
Organizacja wydarzenia, zasady bezpieczeństwa
1. Na podstawie art. 65a, Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ,
Dz.U.2017.0.1260 Organizator zapewnia na terenie imprezy:
 służbę porządkową i informacyjną,
 oznacza i zabezpiecza teren imprezy oraz wejście na teren imprezy, przy jednoczesnym
zachowaniu ruchu pieszego i rowerowego, w ciągach komunikacyjnych na całej długości
Alei Przyjaźni w odcinku pomiędzy ulicami: Dworcową i Zwycięstwa.
 pomoc przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy,
 Wypełnia pozostałe czynności wynikające z art. 65a, Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2017.0.1260, odpowiednio do charakteru wydarzenia.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora www.warsztatmiejski.pl oraz w miejscu imprezy.
2. Kwestie sporne, nie objęte Regulaminem, rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

