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ZARZĄDZENIE Nr 29ll7

WOJTA GMII{Y BARTNI CZKA
z dnia 14 czerwca2Dl7 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Święta Miodu w Gminie Bartniczka

w dniach 17-18 czerwca 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. ,m.') zarzrydzam,

1990 roku o sanorządzie gminnym

co następuje:

$ 1. Zatwierdzam regulamin Święta Miodu w Gminie Bartniczka stanowiący

załączniknr 1 do niniejszego zarzaLz'enia.

$ 2. Realizację zadania powierzam kierownikowi Wydziału oświaty, Kultury i

Sportu.

$ 3. Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1

do zarządzenianr 29ll7

y.Tł: fj1';J.:::;;rłi

RBGULAMIN ŚwIqrł MIoDU w GMINIE BARTNICZKA

1. organizator imprezy - Urząd Gminy Bartniczka.
2. Impreza odbędzie się l7czerwca2017 w godz. od 12.00 do24.00 oraz18 czerwca 2017 w
godz" od 12 do 20.00.
3. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na teręnie miejsca imprezy(boisko gminne) do jej
zakoficzenia' a następnie bez zwłoki opuścić miejsce imprezy.
4. Zabrania się zbliŻania do linii brzegowej zbiornika wodnego znądującego się w poblizu
miejsca festynu .

5. Wstęp na ittprezę jest wolny. osoby małoletnie mogą przebywaó na terenie imprezy pod
opieką innej osoby dorosłej. organizator nie ponosi odpowiedzialnoŚci za pozostawione bez
opieki dziecko.
6. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stvłarzają
potencjalne zagrożenie dla ładu i porządku publicznego.
7. osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagraŻający
bezpieczettstwu innych osób, aw szczególności przestrzegać regulaminu imprezy.
8. Na teren imprezy obowiązuj ę zakaz wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych, petard,
zimnych ogni oraz przedmiotów mogącychzagtozić Życiu ludzkiemu.
9. Zabrania się niszczęnia tablic informacyjnych, koszy na śmieci' ławek , namiotów oraz
wszelkiego mienia, a takŻe przemieszczania urządzen i mienia znądljącego się na terenie
imprezy.
I0. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłocania ładu, potządku i
bezpieczenstwa, mogących stworzyć podłoze konfl iktu.
11. Uczestnicy imprezy mają dostęp do okreŚlonych stref zgodnie z zasadami określonymi
ptzez organizatora.
12. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjŚó i dróg dojazdowych d1a

słuzb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia
akcji ratowniczej lub gaśniczej.
13. Uczestnik imprezy zobowiązany jest zapoztaÓ się z regulaminem imprezy' który jest
wywieszony przy wejściu na teren boiska gminnego.
14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania otganizatora' pracownikowi agencji
ochrony bądŹ policji o zau'waŻonym zagroŻeniu zdrowia i Życia ludzkiego.
15. Uczestnik imprezy zobowiązafiy jest do natychmiastowego poinformowania dyżurnego
punktu pomocy medycznej o zauważonym Zagrożeniu zdrowia i Życia trudzkiego.

16. organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
I7.Uczęstnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zalęcefi organizatora oraz
pracowników agencj i ochrony.
18. organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu działapoprzęz pracowników
ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących słuzbę porządkową organizatora imprezy,której
zostały powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku podczas imprezy.
19. Zabtania się wjazdu na teren boiska gminnego przed imprezą, jak i w czasie jej trwania
pojazdom, które nie posiadają pozwolenia organizatora oraz parkowania na terenie odbywającej
się imprezy.
20. o sprawach nie ujętych niniejszym regulaminemrozstrzyga organizator'
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