
REGULAMIN IMPREZY
„Gminny Dzień Kobiet”

odbywającej się w dniu 5 marca 2017 r. w Borowej

I

1. Niniejszy  regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem”  wydany  jest  przez  organizatora  imprezy  Gminę
Długołęka  z  siedzibą  w:  Długołęce  przy  ul.  Robotniczej  12,  55-095  Mirków,  zwanego  dalej
„Organizatorem”.

2. Impreza „Gminny Dzień Kobiet” zwana dalej „Imprezą”, która odbędzie się w dniu 5  marca 2017 r. na te-
renie publicznego gimnazjum w m. Borowa, jest imprezą wystawienniczo – handlową o charakterze oka-
zjonalnym.

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 zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza,
a także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) „Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, legitymujące się identyfikato-
rem, znajdującym się w widocznym miejscu, celem dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących
w Imprezie,

b) „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony teren w budynku publicznego gimnazjum w m.Borowa.

c) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

d) „Wystawca” oznacza osobę lub zespół osób, stowarzyszenie, Koła Gospodyń Wiejskich i inne grupy
formalne lub nieformalne, które trudnią się sprzedażą ciągłą lub okazjonalną podczas Imprezy.

II

1. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) napojów alkoholowych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez
autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprez.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
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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 sub-
stancje,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpie-
czeństwa lub porządku Imprezy.

4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są
stosować  się  do  poleceń  Służb  Informacyjnych.  Odmowa  zastosowania  się  do  tych  poleceń  może
wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.

III

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania
Imprezy, poprzez m. in.:

a) służby informacyjne wyróżniające się posiadaniem identyfikatorów, umieszczonych w widocznym
miejscu,

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

c) poinformowanie lokalnych służb takich jak Policja i Straż Pożarna o terminie organizacji Imprezy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmiany w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów,
np.  siła  wyższa,  itp.,  a ponadto prawo do ustalenia i  zmiany programu pod względem artystycznym
i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

IV

1. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą wyrobów także związane z okazjonalną sprzedażą żywności tj.
zezwolenia, koncesje, licencje, ubezpieczenia, stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej i inne leżą
po stronie Wystawcy.

2. Wystawca, oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy krajowe m.in. ustawa z dnia 26 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) i rozporządzeniami wykonaw-
czymi wydanymi na podstawie tej ustawy, a w szczególności że osoby wytwarzające       i sprzedające ar-
tytuły  żywnościowe  posiadają  aktualne  badania  lekarskie  do  celów  sanitarno-epidemiologicznych
(oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

3. Wystawcy  zabrania  się  prowadzenia  działalności  na  terenie  Imprezy  naruszającej  dobre  obyczaje,
godność i uczucia religijne oraz udostępniania stanowiska osobom trzecim.

4. Wystawca prowadzi stoisko w godzinach trwania Imprezy.

5. Wystawca  jest  zobowiązany  do  przebywania  lub  wskazania  osoby  odpowiedzialnej  na  stoisku
w godzinach trwania Imprezy.

6. Wystawca nie może emitować żadnej indywidualnej muzyki.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) eksponaty wystawione na stoisku,
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b) za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Imprezy,
za  szkody  spowodowane  kradzieżą,  ogniem,  wichurą,  deszczem,  zamieciami  śnieżnymi,
eksplozją,  zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i  innymi przyczynami
losowymi.

V

1. Wszelkie  reklamacje  można  składać  w  formie  pisemnej  najpóźniej  w  terminie  14  dni  od  dnia
zakończenia  Imprezy  na  następujący  adres  korespondencyjny  Organizatora:  Gmina  Długołęka,
55-095 Mirków, Długołęka ul. Robotnicza 12.

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

VI

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) w siedzibie Organizatora, Gmina Długołęka 55-095 Mirków, Długołęka ul. Robotnicza 12,

b) na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl,

c) wywieszony na tablicach informacyjnych podczas Imprezy.

2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w ust. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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