REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Eliminacje Mistrzostw Świata w Unihokeju
w okresie od 03-02-2016r. do 07-02-2016 r.
na hali sportowej Łochów, ul. Wyspiańskiego 20
Wstęp na imprezę jest płatny, bilety do nabycia tylko i wyłącznie w kasach wyznaczonych przez Organizatora.
Osoby które zakupiły bilet wstępu na imprezę masową wyrażają zgodę na poniższy regulamin.
Wszystkie osoby biorące udział w imprezie i przebywające na niniejszym terenie są zobowiązane do zachowania się
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu mienia i osób
i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu:
Zakaz wstępu na teren dotyczy:

 osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
 osób wnoszących środki odurzające, substancje psychotropowe, broń lub inne niebezpieczne przedmioty lub
narzędzia,

 osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
 osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem,
 osób małoletnich bez dorosłych opiekunów.
ZABRANIA SIE WNOSZENIA NA IMPREZE:
1. NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,
2. WSZELKIEGO RODZAJU BRONI,
3. PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGA BYC UŻYTE JAKO BRON LUB POCISK,
4. NARKOTYKÓW,
5. INNYCH PRZEDMIOTÓW MOGACYCH STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZENSTWA, W TYM
OPAKOWAŃ SZKLANYCH I METALOWYCH
6. FAJERWERKÓW, PETARD, INNYCH AKCESORIÓW PIROTECHNICZNYCH
PONADTO ZAKAZUJE SIE :
1. WCHODZENIA NA OBSZARY, KTÓRE NIE SA PRZEZNACZONE DLA
WIDZÓW,
2. RZUCANIA PRZEDMIOTAMI,
3. ROZNIECANIA OGNIA,
4. PALENIA TYTONIU W MIEJSCACH DO TEGO NIE PRZEZNACZONYCH,
Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:

 zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej zabronione środki lub przedmioty.
Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń organizatora i służb
porządkowych, informacyjnych.
W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym osoby zostaną bezzwłocznie przekazane policji.
Za małoletnich ponoszą odpowiedzialność opiekunowie.
Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na
nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym
imprezę.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia osoby obecne na imprezie powinny:
natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne, swoim zachowaniem przeciwdziałać powstawaniu
paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów, ewakuować się oznaczonymi drogami, nie
utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
Kto nie wykonuje poleceń służb porządkowych lub informacyjnych wydanych na podstawie ustawy przez organizatora
lub służby porządkowe podlega karze grzywny oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na
czas od 3 do 12 miesięcy.
ORGANIZATOR
Regulamin Imprezy udostępniony dla uczestników przy wejściach na teren imprezy masowej

