REGULAMIN TERENU
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania imprezy „Sylwester Gdański” (zwana dalej
„Imprezą”) na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza tj. wygrodzonej części Targu Węglowego w Gdańsku (zwanym dalej
„Terenem Imprezy”) w dniach 31.12.2014 roku – 01.01.2015 roku.
2. Impreza organizowana jest przez Scenę Muzyczną Gdańskiego Archipelagu Kultury (zwana dalej: Organizatorem).
3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poza niniejszym regulaminem również regulaminu imprezy, który
jest dostępny na stronie internetowej: www.scenamuzyczna.pl oraz w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed
rozpoczęciem imprezy).
4. Terenem, na którym odbędzie się Impreza jest wygrodzona część Targu Węglowego w Gdańsku na którym przeprowadzana jest Impreza
(zwany dalej: „Terenem Imprezy”).
5. Zabrania się poruszania bez zezwolenia Organizatora w miejscach znajdujących się na Terenie Imprezy przeznaczonych wyłącznie dla
osób upoważnionych przez Organizatora Imprezy.
6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń służb i pracowników Organizatora
Imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie.
7. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
8. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
9. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie imprezy koszy z workami jednorazowego użytku na śmieci.
10. Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.
11. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny i innych konstrukcji znajdujących się na Terenie Imprezy.
12. Uczestnikom Imprezy nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
13. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych Uczestników Imprezy.
14. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, wszelkich innych urządzeń i instalacji
technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora Imprezy.
15. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych
i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
16. Po zakończeniu Imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach ewakuacyjnych.
17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić pracowników Organizatora Imprezy lub służby porządkowe o tym fakcie,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy i służb porządkowych,
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
18. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.scenamuzyczna.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy
(bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego
regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej
www.scenamuzyczna.pl.
20. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do
wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
21. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
22. Regulamin i program imprezy jest dostępny: na stronie internetowej www.scenamuzyczna.pl w widocznych miejscach na Terenie
Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy).
23. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Imprezy stosuje się przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach
wykonawczych do tych ustaw.

