Regulamin imprezy plenerowej pod nazwą Sonic Fiction
w dniach 7 – 8 września 2013 r.

I. Postanowienia Ogólne

1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został opracowany przez twórców
imprezy pod nazwą Sonic Fiction, która odbędzie się 7-8 września 2013 roku w
godzinach 20:00-4:00 (dalej „Impreza”), w ramach Festiwalu Przemiany, którego
organizatorem jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (zwane dalej „Organizatorem”).

2.

Impreza odbędzie się na terenie klubu „BarKa” oraz na terenach przyległych na
nabrzeżu wiślanym w okolicy Mostu Średnicowego (zwanych dalej „Terenem”).
Wskazany w zdaniu poprzedzającym Teren jest administrowany przez Spółkę
„Powiększenie” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-029, ul. Nowy
Świat 27.

3.

Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywały na Terenie Imprezy (dalej zwanych „Uczestnikami”). Każda osoba
przebywająca na Terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu,
na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
II. Uczestnictwo w imprezie

1.

Wstęp na Imprezę jest bezpłatny.

2.

Organizator zastrzega, że w Imprezie może wziąć udział ograniczona liczba
Uczestników. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby Uczestników,
Organizator zastrzega, iż nie będzie pozwalał na wstęp na Teren Imprezy.

3.

Wstęp na Teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku Uczestnika w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, odtwarzanie,
rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek
programem przedstawiającym Imprezę. Uczestnik dobrowolnie zrzeka się prawa do
jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do CNK z tego tytułu.
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4.

Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Imprezie oraz przebywający na Terenie Imprezy
zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób,

w

szczególności

do

przestrzegania

przepisów

BHP,

przepisów

przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
5.

Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych
Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.

6.

Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy własnych napojów alkoholowych, środków
odurzających i psychotropowych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

7.

Organizator ma prawo usunąć z Imprezy osoby, które usiłują wnieść na Imprezę lub
posiadają przedmioty i środki opisane w ust. 6 powyżej, a także osoby zachowujące
się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające
porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach
publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia każdego Uczestnika Imprezy, który
narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy.

8.

Uczestnik Imprezy może spożywać alkohol zakupiony jedynie na Terenie Imprezy w
miejscu do tego przeznaczonym.

9.

Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora
jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji
politycznej.

10.

Organizator informuje, iż Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe
przebywanie w sferze poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie
słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe
ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia.

11.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub
mienia, Uczestnicy powinni:
a. natychmiast powiadomić służby porządkowe;
b. unikać paniki;
c. stosować się do poleceń służb porządkowych lub informacyjnych;
d. opuścić w sposób spokojny Teren Imprezy.
III. Bezpieczeństwo Imprezy

1.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas
jej trwania; na Terenie Imprezy zapewnione są służby porządkowe oraz pomoc
medyczna.

2.

Służby porządkowe są zobowiązane:
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1)

odmówić wstępu na Imprezę:
a) osobie znajdującej się pod widocznym

wpływem

alkoholu,

środków

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) osobie

posiadającej

broń

lub

inne

przedmioty

zakazane,

określone

w niniejszym Regulaminie;
c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
2)

usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

3.

Służby porządkowe są uprawnione do:
a)

nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących
w Imprezie;

b)

niewpuszczania

osób

uczestniczących

w

Imprezie

do

miejsc

nieprzeznaczonych dla publiczności;
c)

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny

lub

zachowującym

się

niezgodnie

z

Regulaminem,

a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwać je do opuszczenia
Imprezy;
d)

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych;

e)

informowania o usytuowaniu na Terenie Imprezy punktów informacyjnych
oraz punktów medycznych.

4.

Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz wstępu dla osób wskazanych w ust. 2 pkt. 1)
powyżej.
IV. Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w harmonogramie przebiegu
Imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem
artystycznym i czasowym bez podania przyczyny.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających
energię elektryczną.
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3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione
na Terenie Imprezy.

4.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie CNK, przy wejściach na Teren
Imprezy, w punktach informacyjnych i innych miejscach na Terenie Imprezy oraz na
stronie internetowej www.przemianyfestiwal.pl.

5.

Niniejszy Regulamin obowiązuje 7 i 8 września 2013 r.
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