REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE
IMPREZY PLENEROWEJ ORGANIZOWANEJ W PARKU
MIEJSKIM W STRONIU ŚLĄSKIM
Na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” ( Dz. U. 123 poz. 1353 z
2001) oraz postanowień Organizatora, zarządza się co następuje:

I. Za TEREN IMPREZY uważa się teren Parku Miejskiego w Stroniu wydzielony taśmą ostrzegawczą –
biało-czerwoną wraz z amfiteatrem i placem. Ostrzega się przed schodzeniem nad brzeg rzeki –
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia w w/w miejscach, powstałe z winy uczestników
imprezy.
II. OSOBY obecne na imprezie zobowiązane są :
• Zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
• Przestrzegać postanowień Regulaminu imprezy,
• Stosować się do poleceń organizatora i służb porządkowych.
III. ZABRANIA SIĘ w szczególności:
• wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
broni,
• wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach, puszkach lub innych
pojemnikach,
• wnoszenia i posiadania środków odurzających lub psychotropowych,
• zakłócania porządku publicznego i przebiegu imprezy,
• zaśmiecania miejsca imprezy,
• niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na
terenie przebiegu imprezy,
• przebywania na terenie imprezy młodzieży do lat 18 po godzinie 22 bez opiekunów.
IV. SŁUŻBY PORZĄDKOWE organizatora imprezy uprawnione są do:
• Nie wpuszczania na teren imprezy osób nietrzeźwych lub usiłujących wnieść przedmioty wymienione w
punkcie III,
• Wezwania do opuszczenia lub usunięcia z terenu imprezy osób, które zakłócają porządek publiczny,
znajdują się w stanie nietrzeźwym lub zachowują się niezgodnie z regulaminem
• Ujęcia, celem niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego oraz chronionego mienia.
V. WJAZD POJAZDÓW
Do wjazdu na teren imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pozwolenie wydane przez
organizatora. Ruch samochodów odbywać się może tylko na terenach i w godzinach uprzednio
podanych przez organizatora.
Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb
porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane
policji. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję
podejmuje przedstawiciel organizatora.
Organizator: Centrum Edukacji,Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim tel. 606999050, 602451697, 606254935
Straż Miejska: 74 8143 189, Policja: 997 lub 112; komisariat: 74 8146 231

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - chcielibyśmy
przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe: informujemy, iż:
W trakcie imprezy organizator dokonuje rejestracji dźwięku i obrazu, które będą wykorzystane do celów
promocyjnych organizatora. Uczestnik imprezy wyraża jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w
związku z produkcją , prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego zapisu audio wideo oraz
foto z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim ul.
Kościuszki 18
Jednostka powołała Inspektora ochrony danych (IOD) z, którym w razie pytań lub watpiwości można
kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iodcetik@stronie.pl
lub telefonicznie 74 8143205

