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zLB7 ĄDZENIE Nr 4112Ż

WOJTA GMIIYY BARTNI CZ]KA

z dnia 4lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biesiady Bartnickiej

w dniu 9 lipca 2a2Ż roku.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Dz.U. z2022 t. poz. 559 zpóźn.zm.) zarządzam, co następuje:

$ 1. Zatwietdzam regulamin Biesiady Bartnickiej stanowiący załącznik nr 1 do

niniej szeg o zarządzeni a.

$ 2. kealizację zadartia powierzam Kierownikowi Wydziafu oświaĘ, Kultury i

Sportu.

$3. Zęrządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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do ZarządzeniaNr 4| /22
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 4lipca2022 r.

REGULAMIN BIESIADY BATNICKIEJ

l. organizator imprezy - LJrządGminy Bartniczka'
2. Impreza odbędzie się 9 lipca 2a22 r. w godz. od 10.00 do 0l.00.
3. Uczestnicy imptezy mogą przebywaÓ na terenie miejsca imprezy (boisko gminne) do jej
zakończenia, a następniebez zwłoki opuśció miejsce imprezy.
4. Zabrania się zbliżania do linii brzegowej zbiornika wodnego majdującego się w poblizu miejsca
festynu.
5. Wstęp na imprezę jest wolny. osoby małoletnie mogą przebywać na terenie imprezy pod opieką
innej osoby dorosłej. organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki dzieckó.
6. Na teren imptezy nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne
zagtożetńe dla ładu i porządku publicznego'
7. osoby obecne na imprezie mEą obowiązek zachowywaó się w sposób nie zagruŻĄący
bezpieczenstwu innych osób, aw szczęgólności przestrzegać regulaminu imprezy.
8. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych, petard,
zimnych ogni oraz przedmiotów mogących zagrozic Ży ciu ludzkiemu.
9. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych' koszy na Śmieci, ławek , namiotów oraz wszelkiego
mienia, atakże przemieszczaniautządzeń i mieniaznajdującego się na teręnię imprezy.
I0. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania ładu,
i bezpieezeństwa, mogących stworzyó podłoże konfliktu.

porządku

11. Uczestnicy imprezy mają dostęp do okreŚlonych stref zgodnie z zasadarni okreŚlonymi przez
organizatora.
12. Zabtania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób !\yjść i dróg dojazdowych dla służb
ratowniczych oraz hydrantów i innych utządzefi niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczej, gaśniczej i ewakuacyjnej.
13. Uczęstnik imprezy zobowieyzanyjest zapoznaó się z regulaminem imprezy,kioryjest wywieszony
przy wejściu na teren boiska gminnego.
14. Uczęstnik imprezy zobovnązany jest do informowania organizatora. pracownikowi agencji ochrony
bądz policj t o zauwtzonym zagroŻeniu zdrowia i żrycia ludzkiego.
15. Uczestnik imprezy zobowiązaty jest do natychmiastowego poinformowania dyżurnego punktu
pomocy medycznej o zatw a:Żony m zagr ażeniu zdrowi a i zy cia ludzkie go.
16. organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawionę na terenie imprezy.
17. Uczestnik imprezy zobowiązarty jest do stosowania się do zaleceń arganizatora oraz pracowników
agencji ochrony.
18. organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu działa poptzez pracowników
ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących słuŹbę porządkową organizatoraimprezy, której zostały
powierzone obowiązki zapewnieniabezpieczeństwa, ładu i porządku podczas imprezy.
79. Zabrania się wjazdu na teren boiska gminnego przed impreząjak i w czasie jej trwania pojazdom'
które nie posiadają pozwolenia organizatora otaz parkowania na terenie odbywającej się imprezy.
20. uaział w imprezie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykonywanie i publikowanie zdjęć do
celów promocyjnych gminy Bańniczka
21. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do przebiegu imprezy i powiadamia
uczestników o wprowadzonych zmianach w formie komunikatów ustnych w czasie jej trwania.
22. o sprawach nie uj ętych niniej szym regulamine m rozstrzy ga' organizator.


