REGULAMIN STREFY KIBICA STARE BABICE
Organizator: Dom Kultury Stare Babice, GOSiR Stare Babice
Miejsce: Sala Widowiskowa Domu Kultury, Południowa 2
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w okresie od 14
czerwca 2018r. do 15 lipca 2018r., będą przebywać na terenie Strefy
Kibica .
2. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania transmisji
zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Strefy Kibica
poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na jej
terenie.

II.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
STREFY KIBICA:
1. Pokazy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty z
ograniczoną ilością miejsc.
2. Osoby małoletnie (do 10 roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczów.
4. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane
są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz
stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i
porządku.
5. Zakazane jest:
1) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Strefy Kibica,
2) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek
przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica,
6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Zabrania się wnoszenia:
1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych,
3) wyrobów pirotechnicznych,
4) napojów oraz żywności,
5) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
6) środków odurzających i substancji psychotropowych.
8. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
9. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do:
1) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w
przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia
Strefy Kibica,
2) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz
podobnych technik obrony,
3) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
chronionego mienia.
10. Osoby przebywające na terenie Strefy Kibica mogą być narażone na ciągłe
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie
słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie Strefy Kibica na własne ryzyko.
11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
należy postępować odpowiednie służby.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
13. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa
oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, tj. od 14
czerwca 2018r. do 15 lipca 2018r.

