ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS DNIA OTWARTEGO ZAJEZDNI POPOWICE

RODZINNY PIKNIK "HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY", 7 WRZEŚNIA 2019 R., WROCŁAW
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany

jest Piknik. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Rodzinnego Pikniku zobowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie Pikniku poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na
Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest Piknik, a także pojazdów i sprzętu, znajdujących się na nim.

II.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
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III.

Piknik ma charakter otwarty i przeznaczony jest zarówno dla mieszkańców Wrocławia, jak i turystów, a wstęp na niego jest bezpłatny.
Piknik odbywa się w godzinach 10.00 – 17.00, a wystawa pojazdów zabytkowych dostępna będzie w godzinach 10.00 – 16.00.
Osoby nieletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz
stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
Zakazane jest:
 niszczenie pojazdów, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie
Imprezy,
 jakiekolwiek działanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Imprezy,
 niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 materiałów wybuchowych,
 wyrobów pirotechnicznych,
 napojów alkoholowych,
 materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca oraz puszczania ich wolno.
Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy zobligowane są do:
 nie wchodzenia na teren wydzielony barierkami i taśmami ochronnymi, gdzie wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione,
 zachowania szczególnej ostrożności w czasie zwiedzania udostępnionych przestrzeni, przede wszystkim hal w których znajdują się
m.in. kanały rewizyjne,
 do kanałów rewizyjnych można wchodzić tylko w wyznaczonym miejscu oraz w kasku ochronnym.
UWAGA! Ruch w trakcie zwiedzania kanałów jest jednokierunkowy i zabrania się wchodzenia w przeciwnym kierunku, po
opuszczeniu kanału należy zwrócić udostępniony kask.
Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie
oznakowany.
Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz
sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą
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Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w
zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pozostawione pojazdy oraz przedmioty.
Organizator może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące organizowanej Imprezy.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
Organizatorzy Dnia Otwartego Zajezdni
www.fan.org.pl

www.kstm.pl

www.tmw.com.pl
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