REGULAMIN
WYDARZEŃ PLENEROWYCH
Miejski Dom Kultury Mińsk Mazowiecki
lipiec-sierpień 2020 r.
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
- „służby porządkowe” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w
imprezie;
- „teren wydarzenia” oznacza: teren wokół Miejskiego Domu Kultury – tarasy i dziedziniec, ul. Warszawska 173 Mińsk Mazowiecki;
- „uczestnik wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w wydarzeniu.
§1
1.
Regulamin wydany jest przez organizatora wydarzeń - Miejski Dom Kultury, zwanego dalej „organizatorem” i dotyczy wydarzeń plenerowych (spektakle, koncerty,
projekcje, inne) odbywające się w miesiącach lipiec i sierpień 2020 r. na terenie dziedzińca i tarasów Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska
173.
2.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzeń będą przebywały na terenie, na którym prowadzane są wydarzenia. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzeń obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie wydarzeń jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.
Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniach i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzone są
wydarzenia.
§2
1.
Wstęp na teren wydarzeń jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.
2.
Wstęp osób nieletnich na teren wydarzeń jest możliwy pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
§3
1.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzeń:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
2. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie wydarzeń.
3. Organizator imprezy może odmówić wstępu na wydarzenia oraz przebywania na nich osobom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
- posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzeń,
- wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na wydarzenia.
4. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§4
1. Organizator - w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi - uprawniony jest do utrwalenia wydarzeń, a w szczególności zachowania osób, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Organizator utrwala również przebieg wydarzeń dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzeń może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że:
- pracownicy obsługi znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzeń lub odwołania ich z uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, bez wcześniejszego
uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej rekompensaty.
§5
1. Służby porządkowe uprawnione są do:
- sprawdzania uprawnień do przebywania na wydarzeniach,
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy i obiektu (terenu), a w przypadku
nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,
- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator ma prawo wezwać Policję w przypadku stwierdzenia obecności osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia.
§6
W związku z epidemią koronawirusa, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się i zarażeniu COVID-19 wydarzenia plenerowe MDK Mińsk Mazowiecki będą organizowane
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązującymi w danym momencie. Mając na uwadze
bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników imprez plenerowych są oni zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego:
- teren widowni będzie wyraźnie wyodrębniony i wygrodzony;
- przy wejściu na teren wydarzenia uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk – organizator zapewnia płyn dezynfekujący;
- krzesła, ławki, leżaki będą ustawione z zachowaniem odpowiedniego dystansu, uczestnikom wydarzeń nie wolno zmieniać ich ustawienia;
- w wydzielonej strefie może przebywać tyle osób, ile miejsc siedzących (max 150 osób);
- uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy sobą;
- konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzeń, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób.
UWAGA: Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:
- osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
§7
1.
Podczas wydarzeń organizator będzie utrwalać przebieg niektórych elementów wydarzeń w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość
utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w wydarzeniach. Wchodząc na teren wydarzeń, osoby wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji wydarzeń i działalności organizatora.
2.
Niniejszy regulamin jest dostępny na terenie wydarzeń w czasie ich trwania.
3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.
Regulamin obowiązuje w czasie trwania wydarzeń.
ORGANIZATOR

