REGULAMIN TERENU
Impreza: VII edycja Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w dniach 7-10.06.2018 r. w fosie
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym terenie są obowiązane zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminów: Terenu i Imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników Imprezy do 1200 osób
(dot. wydzielonego terenu Imprezy masowej), w związku ze specyfiką terenu Imprezy i
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.
2. Nie mają prawa wstępu na teren:
 Osoby, w stosunku do których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na
imprezę lub w stosunku do których został wydany zakaz zagraniczny,
 Osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 Osoby wnoszące środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby
pirotechniczne lub wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne
przedmioty,
 Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym
w fotografię, imię i nazwisko i adres oraz których identyfikacja z zamieszczonej w
dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz kominiarka lub szalik),
 Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
3. Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do służb porządkowych.
4. Każda osoba stwarzająca zagrożenie i/lub zakłócająca imprezę zostanie usunięta przez służby
porządkowe i niezwłocznie przekazana Policji.
5. Teren imprezy jest podzielony na 3 strefy:
 strefa Imprezy masowej (strefa koncertowa),
 strefa imprez towarzyszących (namiot festiwalowy),
 strefa gastronomiczna.
Teren strefy koncertowej zostaje zabezpieczony poprzez płotki zaporowe ustawione wokół sceny
i miejsc niedostępnych dla publiczności.
6. Służby informacyjne, wyposażone w identyfikatory informują o rozmieszczeniu punktów
medycznych, gastronomicznych i sanitarnych.
7. Osoby uczestniczące w Imprezie, nie wyposażone w identyfikatory, obowiązuje zakaz wstępu
do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:
Natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne,
 Stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów
nadawanych przez sprzęt nagłaśniający,
 Kierować się do wyjść ewakuacyjnych, Unikać paniki,
 Nie utrudniać dojazdu Służbom Ratowniczym.
9. Kary:
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Regulaminu Terenu lub
Regulaminu Imprezy lub przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności, podlega
karze grzywny.

Sposób udostępnienia niniejszego Regulaminu uczestnikom Imprezy:
Regulamin Terenu jest dostępny:
1) w siedzibie Organizatora: Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, Rzeszów
2) w miejscu Imprezy - fosa Zamku Lubomirskich w Rzeszowie
3) na www.festiwalprzestrzeni.pl

