REGULAMIN IMPREZY TURNIEJ RYCERSKI
organizowanej w dniach 18 – 19 września 2021 roku
na terenie parkingu przed Zamkiem Piastowskim
w Krośnie Odrzańskim,
której organizatorem jest Centrum Artystyczno – Kulturalne Zamek

Przed korzystaniem z obiektu, terenu instalacji i urządzeń należy zapoznać się
z niniejszym regulaminem obiektu wydanym przez właściciela zarządzającego
obiektem i organizatora imprezy. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania
się osób obecnych na imprezie oraz informacje o sposobie udostępniania
i korzystania z niego uczestnikom imprezy.
1.Z obiektu mogą korzystać widzowie, rekonstruktorzy, artyści, wystawcy, osoby z
obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych oraz osoby z
identyfikatorem – ORGANIZATOR IMPREZY.
2.Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby posiadającą stosowną przepustkę.
3.Informacji na temat korzystania z punktów gastronomicznych udzielają sprzedawcy
w punktach sprzedaży.
4.Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu
koszy z workami na śmieci.
5.W sytuacjach awaryjnych – zagrożenie pożarem lub inne miejscowe zagrożenie
należy stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe,
odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób.
6.W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłaszać się do
pracowników obsługujących imprezę.
7.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz
w siedzibie organizatora oraz w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie
jej trwania.
8.Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej
Organizatora.
! Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi obostrzeń związanych
z epidemią COVID – 19.

OSOBOM WCHODZĄCYM I OBECNYM
NA IMPREZIE ZABRANIA SIĘ:
1.Wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów
wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych lub innych przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu.
2.Wnoszenia, posiadania lub używania środków odurzających. Wnoszenia
alkoholu. Wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach.
3.Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników
elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy tych
instalacjach.
4.Wchodzenia w oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb
obsługujących imprezę.
5.Korzystania z dodatkowych atrakcji bez posiadania aktualnego biletu lub
karty.
6.Wstępu i korzystania z obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu
i awanturującym się.
7.Wprowadzania zwierząt.
8.Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich
innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy.
9.Zaśmiecania terenu imprezy.

