
REGULAMIN TERENU IMPREZY PN. „Orły nad Driel” 
Miejsce imprezy: nabrzeże przy ul. Energetyków w Gryfinie  Termin: 22 września 2018r. 

 

 

1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z infrastruktury oraz terenu 
nabrzeża przy ul. Energetyków w Gryfinie. 
 

2. Uczestnicy imprezy mają prawo przebywać na terenie obiektu od momentu 
udostępnienia terenu przez organizatora do zakończenia imprezy. 

 
3. Na terenie imprezy zabrania się: 

- przebywania poza godzinami trwania imprezy bez zgody organizatora, 
- bezwzględnie przebywania w miejscach o ograniczonym dostępie, tj. sceny, 

zaplecze itp. strefy wydzielone bez ważnego identyfikatora lub przepustki, 
- niszczenia oraz dewastacji jakichkolwiek urządzeń, budynków i wszelkiej 

infrastruktury, zaśmiecania terenu, załatwiania potrzeb fizjologicznych                          
w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

- wjazdu wszelkich pojazdów nie posiadających zgody i przepustki wydanej przez 
organizatora, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, 

- umieszczania reklam oraz dystrybucji materiałów reklamowych bez zgody 
organizatora, 

- wnoszenia materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, broni, środków 
obezwładniających, przedmiotów niebezpiecznych tj. kije baseballowe, kastety 
(pod groźbą karną), 

- nieobyczajnego zachowania, 
- sprzedaży produktów, usług oraz wszelkiej działalności bez zgody organizatora, 
- wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz psychotropowych, 
- wnoszenia napojów alkoholowych na teren imprezy (napoje te zostaną 

bezzwrotnie zarekwirowane przez ochronę przy wejściu na teren imprezy). 
 

4. Każdy kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
poszanowania mienia, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu i obiektów. 
 

5. Osoby zakłócające porządek publiczny zostaną usunięte przez służby porządkowe. 
 
6. W przypadku zagrożenia pożarowego lub innego, osoba będąca na terenie winna 

niezwłocznie zawiadomić o fakcie służby porządkowe, organizatora lub Państwową Straż 
Pożarną – tel. 998. 

 
7. W przypadku akcji ratowniczej należy stosować się do poleceń kierującego akcją, 

kierować się do wyjść ewakuacyjnych, nie utrudniać prowadzenia akcji ratowniczej. 
 
8. Osoby nie stosujące się do poleceń służb porządkowych lub do niniejszego regulaminu 

mogą być ukarane karą grzywny lub zakazu wstępu na teren imprezy - niezależnie 
od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i sprzęt pozostawiony bez nadzoru 

na terenie nabrzeża przy ul. Energetyków w Gryfinie. 
 
10. Na terenie imprezy obowiązują i mają zastosowanie przepisy prawa karnego i cywilnego. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 


