REGULAMIN IMPREZY – „Wielkie SERwowanie”
zwany dalej „regulaminem”
§1
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia „Wielkie
SERwowanie”, zwanego dalej: „imprezą”, będą przebywać w miejscu imprezy, zwanym dalej:
„terenem”. Teren imprezy oznacza teren należący do DODR przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu.
2. Właścicielem miejsca imprezy jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we
Wrocławiu.
3. Planowany termin przeprowadzenia imprezy: 11 października 2020 r. Program imprezy, w tym
godziny wejść na teren oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia ogłaszane są odrębnie.
4. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatorów – Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i
Zagrodowych i Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz osób, przy pomocy których
realizuje zadania, związane z przeprowadzeniem imprezy, a także prawa i obowi ązki uczestników
imprezy.
5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób
obecnych na terenie imprezy i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest
impreza.
6. Każda osoba przebywająca w miejscu imprezy oraz w czasie trwania imprezy zobowi ązana jest do
zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania
poniższych postanowień regulaminu. Osoby uczestniczące w imprezie zwane są dalej łącznie
„uczestnikami”, a każda z nich indywidualnie „uczestnikiem”.
7. Wstęp na miejsce imprezy, w tym jej teren przysługuje wszystkim osobom spełniaj ącym warunki
niniejszego regulaminu.
8. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację treści regulaminu.
9. Poniższe określenie używane w regulaminie będzie miało nast ępujące znaczenie: „służby
porządkowe i informacyjne” oznaczają powołane przez organizatora osoby, legitymuj ące się
identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie, w tym do kontroli
uprawnień uczestników do wstępu na teren imprezy. Członkowie służb porządkowych i
informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
§2
1. Wstęp na teren imprezy jest nieodpłatny.
2. Wstęp na imprezę osoby małoletniej do lat 18 następuje wyłącznie pod opiek ą osoby
pełnoletniej. Osoba małoletnia, pozostaje pod opieką takiej osoby do momentu opuszczenia
terenu imprezy.
3. Zabrania się wnoszenia lub posiadania w trakcie imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) wyrobów pirotechnicznych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
4. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych.
5. Organizatorzy imprezy lub przedstawiciele służby porządkowej i informacyjnej mogą odmówić
wstępu na imprezę oraz przebywania na niej:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masow ą lub

zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 382 ze zmianami), a także osobie, wobec której został wydany zakaz
zagraniczny w przedmiocie zakazu wstępu na imprezę masową,
b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub substancji,
c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe,
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń lub wezwań służb porządkowych i informacyjnych oraz
innych uprawnionych podmiotów.
7. Zakazuje się podczas imprezy:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle lub urządzenia nieprzeznaczone do
powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia
oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, niezgodnie z regulaminem, które są niedopuszczone dla
uczestników imprezy (np.: zaplecze techniczne Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych,
pomieszczenia służbowe),
c) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa naruszających dobre obyczaje i obrażania
jakichkolwiek osób,
d) rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych lub innych środków łatwopalnych,
e) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i za śmiecania
terenu obiektu,
g) działalności o charakterze komercyjnym, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych lub
podejmowania innych działań promocyjnych lub protestacyjnych, bez względu na ich
komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody organizatorów;
h) blokowania przejść, dróg ewakuacyjnych.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy
powinny:
a) natychmiast powiadomić służby porządkowe lub inne uprawnione podmioty,
b) stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów
nadawanych przez sprzęt nagłaśniający,
c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
d) unikać paniki,
e) nie utrudniać działań służbom ratowniczym oraz innym uprawnionym podmiotom.
9. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wszyscy uczestnicy imprezy
zobowiązani
są do stosowania aktualnych zasad ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia.

§3
1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobie
zakłócającej porządek publiczny lub zachowującej się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku
niewykonania takich poleceń – wezwania porządkowego takiej osoby do opuszczenia Imprezy.

§4
1. Organizator jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób, za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
§5
1. Zgodnie z obowiązującym prawem na organizatorach spoczywa obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie imprezy w czasie jej trwania. W
szczególności organizatorzy zapewniają zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz udostępniaj ą
pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu lub zmiany programu pod
względem artystycznym lub czasowym imprezy z uzasadnionych powodów, niezależnych od
niego.
3. Organizatorzy mogą utrwalać przebieg imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów
reklamowo- promocyjnych organizatorów, sponsorów, partnerów i patronów medialnych imprezy.
Organizator lub odpowiednio sponsor, partner i patron medialny może korzysta ć z takiego
nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby
przebywającej na terenie imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczno ści
zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach
pokrewnych,
w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz
rozpowszechnianie.
§6
1. Niniejszy Regulamin został ustalony przez przedstawicieli Stowarzyszenia Serowarów
Farmerskich i Zagrodowych w porozumieniu ze współorganizatorem - Dolnośląskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje si ę odpowiednie obowi ązuj ące przepisy
prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia i obowi ązuje do momentu ogłoszenia przez
organizatorów oficjalnego zakończenia imprezy.

Niniejszy regulamin jest dostępny:
• w punkcie informacyjnym imprezy
• na stronie internetowej: www.dodr.pl
• na stronie internetowej www.serowarzy.pl

Wrocław, 09 września 2020 roku

