
REGULAMIN IMPREZY
Regulamin imprezy oraz regulamin terenu imprezy

XXIV Triada Teatralna – Zielarska
2-4 lipca, Dębno 2021

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na niniejszym
obiekcie,  zobowiązane  są  do  zachowania  się  w  sposób  nie  zagrażający
bezpieczeństwu  innych  osób  i  przestrzegania  poniższych  postanowień
regulaminu:

1. Zakaz wstępu na obiekt/teren, dotyczy:
a. osób  wnoszących  środki  odurzające,  napoje  alkoholowe,  substancje

psychotropowe,  broń,  wyroby  pirotechniczne  lub  wybuchowe,  inne
niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty
uniemożliwiające identyfikację, np. szalokominiarki ,

b. osób  zachowujących  się  agresywnie,  odmawiających  wylegitymowania  się
wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży 

     (w przypadku podejrzenia o próbę wniesienia niedozwolonych w/w środków).
 
2. Z obiektu - terenu zostaną usunięte osoby, które:

a. zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę bądź stwarzają zagrożenie dla 
innych osób ,

b. pomimo zakazu  wniosły w/w zabronione środki lub przedmioty na teren 
imprezy.

3. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń organizatora 
i służb porządkowych.

4. W  przypadku  stawiania  oporu  służbom  porządkowym  w/w  osoby  zostaną
bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Czynności  wymienione  wyżej  powinny  być  wykonywane  w  sposób  możliwie
najmniej naruszającym godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku
do której zostały podjęte.

6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
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7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny
z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie
innego  rodzaju  zapisu  jego  osoby,  w  związku  z  imprezą  oraz  transmitowanie,
rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek
programem przedstawiającym imprezę. 

8. Uczestnicy  imprezy  przyjmują  i  akceptują  fakt,  iż  poziom  hałasu  w  trakcie
występów  estradowych  ,  może  przekroczyć  dopuszczalne  warunki  prawnie
określone  -  tabela  nr  1  rozporządzenia  MOŚ,  ZniLz  dn.  15.05.1999  w  sprawie
poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne 
na obiekcie – terenie powinny:

a. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b. unikać paniki,
c. stosować się do poleceń i komunikatów Służb Porządkowych, 
d. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
e. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

10. Uczestnicy  imprezy przyjmują do wiadomości,  iż  podstawowym zadaniem służby
porządkowej  jest  przeciwdziałanie  i  niedopuszczanie  do  powstania  nawet
najmniejszego zagrożenia dla mienia, zdrowia i życia uczestników imprezy. Każde
podjęte  działanie,  zapobiegające  tego  typu  zjawiskom  jest  dopuszczalne  pod
warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

11. Organizator  odpowiada  za  uczestników  imprezy  tylko  na  terenie  obiektu.
Wszelkie  wyjścia  poza  obiekt  muszą  być  uzgadniane  z  opiekunem  grupy,  który
odpowiada za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.                    

12. Wszystkie  osoby  uczestniczące  w  XXIII  Triadzie  Teatralnej  wyrażają  zgodę  na
utrwalanie i upublicznianie wizerunku na potrzeby promocji imprezy.

13. Procedury bezpieczeństwa w Dębnowskim Ośrodku Kultury w związku z organizacją
wydarzenia  „Triada  Teatralna-  Zielarska  2021” w trakcie  pandemii  wirusa  SARS-
CoV-2 w Polsce:  Wszelkie działania związane z Triadą Teatralną 2021 odbywać się
będą  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  wymogami  epidemiologiczno-
sanitarnymi  zawartymi  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  aktualnie
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

14. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się wszelkim wymogom wynikającym z
panujących zasad i  zaleceń związanych z  bezpieczeństwem ustanowionych przez
polski  rząd  oraz  wszelkiego  rodzaju  państwowe  instytucje  przy  zachowaniu
wszelkich  reżimów  sanitarnych  nałożonych  na  Uczestnika  Imprezy  przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa
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15. Uczestnicy wszelkich wydarzeń organizowanych przez Dębnowski Ośrodek Kultury
wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku medialnego do promowania działań
związanych  z  realizacją  celów  statutowych,  dydaktycznych,  wychowawczych  i
opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych ( ustawa
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, a także do odwołania
wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych, związanych z pandemią wirusa SARS-
CoV-2 w Polsce 
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