REGULAMIN IMPREZY “ORLEN DISCOVERY CAMP”

1. Organizatorem imprezy jest MyPlace Sp. z o. o., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.
2. Impreza odbywa się w dniu 21 maja 2017 r. (niedziela)
3. Publiczność ma wstęp na teren imprezy w dniu 21.05.2017 od godz. 1000 i przebywać
tam może do zamknięcia bram, ok. godz. 1800 - 1900
4. Wstęp na imprezę jest bezpłatny i otwarty, pod warunkiem przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
5. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
regulaminu imprezy i regulaminu terenu.
6. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się w szczególności wnoszenia
i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
7. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz palenia papierosów.
8. Interpretacja co jest przedmiotem niebezpiecznym należy do pracowników służby
porządkowej i informacyjnej.
9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie
w trakcie imprezy jest zabronione.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy
masowej.
11. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub
innych zwierząt.
12. Zabrania się niszczenia mienia i wyposażenia oraz infrastruktury, a także samowolnego
przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania
ognia, używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych i wznoszenia okrzyków
prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących
stanowić zarzewie konfliktu, obscenicznych, obraźliwych lub poniżających inne osoby
z uwagi na płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
13. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie imprezy osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadających bron lub inne przedmioty, materiały, wyroby i substancje, o których
mowa w art. 8 ust. 2
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
14. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu imprezy, a zwłaszcza zachowań osób
w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania
w przewidzianych prawem przypadkach.
15. Materiał zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w punkcie 14 stanowić
może dowód służący do wszczęcia postępowania karnego.
16. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej
fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie
i posiadania takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.
17. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku,
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, zachowywać się w sposób
niekulturalny lub naruszać dobre obyczaje, albo które wniosą wbrew zakazowi
przedmioty zabronione, albo będą spożywać lub zażywać substancje lub wyroby,
o których mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu, albo nie będą przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu będą usunięte z terenu imprezy.
18. Osoby, o których mowa w pkt. 17 jeśli zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu
zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
19. Miejsca dla publiczności nie są numerowane. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do
przebywania wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
20. Publiczność ma dostęp do poszczególnych stref wydzielonych na terenie imprezy,
zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.
21. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów
i miejsc, wyjść z terenu, toalet itp. udzielają pracownicy ochrony organizatora.
22. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych
urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej i gaśniczej.
23. Organizatorzy wykonujący postanowienia niniejszego regulaminu, działają poprzez
pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiącej służbę porządkową
organizatora imprezy tj. ORLEN OCHRONA, której powierzone zostały obowiązki
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
24. Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do
wskazań i poleceń służb porządkowych, informacyjnych, organizatora imprezy oraz
osób odpowiedzialnych za imprezę.
25. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub pracowników
Agencji Ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub
mienia.
26. Służby porządkowe są obowiązane odmówić́ wstępu na imprezę̨ masową osobie
odmawiającej poddania się̨ czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), tj. sprawdzania
i stwierdzania uprawnień́ do uczestnictwa w imprezie masowej, legitymowania osób
w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób
w przypadku podejrzenia, że wnoszą̨ lub posiadają̨ przedmioty, o których mowa w art.
8 ust.2 w/w Ustawy.
27. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

