Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2022
z dnia 23.05.2022 roku

Regulamin terenu (obiektu) wydarzenia artystycznego
20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2022

Wszystkie osoby przebywające na niniejszym terenie zobowiązane są do zachowania się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych
postanowień regulaminu:
1. Organizatorem wydarzenia artystycznego

20. Międzynarodowy Festiwal Kultury

Dziecięcej Pacanów 2022 jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów.
2. Wstęp na teren wydarzenia w czasie jego trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim
uczestnikom wydarzenia.
3. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osób dorosłych
i na ich odpowiedzialność.
4. Uczestnikom wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub
innych

niebezpiecznych

pirotechnicznych,

materiałów

przedmiotów,

materiałów

pożarowo

wybuchowych,

niebezpiecznych,

środków

wyrobów

odurzających

lub substancji psychotropowych, a także wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
5. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa
uczestników wydarzenia.
6. W czasie trwania wydarzenia, na jego terenie obowiązuje zakaz:
1) wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt,
2) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy
znajdujących się na terenie,
3) zaśmiecania terenu,
4) nagrywania występów artystycznych bez zgody Organizatora.
7. Organizator wydarzenia jest odpowiedzialny za:
1) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,
2) stan urządzeń nagłaśniających,
3) montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem,
dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami,

4) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych,
5) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników wydarzenia mogących być
przyczyną zagrożeń.
8. Służby porządkowe są uprawnione:
1) nie wpuścić na wydarzenie osób nie stosujących się do zakazów, o których mowa
w ust. 4 i 6,
2) usunąć z terenu wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem lub Regulaminem
wydarzenia artystycznego pod nazwą 20. Międzynarodowy Festiwal Kultury
Dziecięcej Pacanów 2022.
9. Uczestnicy przebywający na terenie wydarzenia przyjmują do wiadomości, że wstęp jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestników w związku z wydarzeniem
oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku
uczestników w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie.
10. Organizator informuje, że zaplecze Organizatora jest niedostępne dla publiczności.
11. Niniejszy regulamin jest dostępny:
1) na stronie internetowej Organizatora: www.centrumbajki.pl,
2) w siedzibie Organizatora,
3) w punktach informacyjnych na terenie wydarzenia w czasie jego trwania.
12. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej
Organizatora.

