REGULAMIN IMPREZY
Dni Bolesławca 2018
Impreza odbywa się: 23 - 24 czerwca 2018
Miejsce imprezy: centrum miasta Bolesławiec - pl. Piłsudskiego, pl. Popiełuszki i
odcinek ulicy Asnyka
Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki,
Pl. Piłsudskiego 1c w Bolesławcu, 59 – 700 Bolesławiec
1. Osoby przebywające na terenie imprezy w czasie trwania imprezy obowiązane są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników pod rygorem
usunięcia.
2. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz
materiałów stwarzających zagrożenie wybuchem.
3. Uczestnicy - Wystawcy Imprezy zobowiązani są do:
- przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa,
- spełniać wymogi HACCP, P.POŻ. BHP,
- przestrzegania porządku i czystości wokół miejsca swojej ekspozycji,
- użytkowania udostępnionego terenu bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego
substancji i jego oddanie bez zmian w jego strukturze;
- wykonywania poleceń służb porządkowych.
4. Uczestnicy - Wystawcy mają obowiązek posiadania wszelkich zezwoleń wymaganych
przepisami prawa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
5. Każdy Uczestnik – Wystawca zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych wynikających z
nieprzestrzegania punktu 2, 3 i 4 niniejszego regulaminu.
6. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo odmówić podłączenia wadliwego
kabla zasilającego,
7. Organizator nie zapewnia dozoru i zabezpieczenie mienia Uczestnika i Wystawcy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i mienie Uczestników i
Wystawców.
9. Każdy Uczestnik - Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie imprezy obowiązuje
bezwzględny zakaz parkowania (istnieje możliwość otrzymania przepustki na czas
określony). W przypadku nie dostosowania się do czasu określonego w przepustce do
przebywania na terenie imprezy, Organizator ma prawo do odholowania pojazdu na koszt
właściciela samochodu.
10. Każdy Uczestnik - Wystawca biorący udział imprezie ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
11. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień Regulaminu Organizator ma prawo
zastosować sankcje przewidziane w umowie zawartej z Wystawcą.
Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z regulaminem Dni Bolesławca 2017 oraz akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury –
Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm).
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(data i podpis)

