REGULAMIN imprezy „PARK KONCERTOWO”
22.09.2018 parking IDEA PRZESTRZEN Biznesu
obowiązujący 22.09.2018
organizator: Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny i SCENA STUDIO Bydgoszcz
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin został wydany celem zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych, uczestników w „STREFIE IMPMREZY” i
korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza „PARK
KONCERTOWO”, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie
praw i obowiązków uczestników imprezy – „PARK KONCERTOWO”.
2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy „ PARK KONCERTOWO” parking budynku
IDEA PRZESTRZEŃ BIZNESU w Bydgoszczy
3. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej
Polskiej, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji oraz przepisom niniejszego
Regulaminu.
4. Wejście na obiekt oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na
podstawie których Regulamin został wydany.
5. Regulamin imprezy udostępniony jest dla Uczestników:
a. na barierkach przed wejściem na teren imprezy „PARK KONCERTOWO”
b. na stronie internetowej organizatora www.bppt.pl
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy „PARK
KONCERTOWO” będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza.
Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy „ PARK
KONCERTOWO” obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
II. WSTĘP NA TEREN imprezy „ PARK KONCERTOWO”
1. Wstęp na teren imprezy „ PARK KONCERTOWO” odbywa się jednym wejściem, będącym
zarazem wyjściem
2. Wstęp jest bezpłatny.
3. Każda osoba wchodząca na teren imprezy zostanie przeszukana pod kątem posiadania
alkoholu oraz materiałów niebezpiecznych i musi ułatwić pracę służbie porządkowej oraz
informacyjnej obstawiającej imprezę w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku do 15 lat, może on
uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w pkt. II.3 i 4 Organizator odmówi
wstępu na teren imprezy:

a. osobie znajdującą się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. osobie posiadającej napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne,
c. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającą
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ocena przedmiotów i
kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
d. Osobie odmawiającą na wezwanie organizatora poddania się czynnościom:
- okazania uprawnień do przebywania na obiekcie,
- legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
- przeglądania zawartości toreb, odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba ta wnosi lub
posiada napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, broń i inne
niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały
pożarowo niebezpieczne oraz inne zagrażające bezpieczeństwu pozostałych uczestników.
5. Organizator ma prawo usunąć z obiektu osobę, która:
a. nie posiada uprawnień do przebywania na obiekcie,
b. zakłóca spokój i mimo wezwań organizatora nie poddaje się poleceniom porządkowym
organizatora,
c. narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
6. Osoby wymienione w punkcie II.4 i II.5 regulaminu nie zostaną wpuszczone na obiekt lub
zostaną z niego wydalone bez prawa żądania jakichkolwiek roszczeń.
7. Wszystkie osoby naruszające postanowienia regulaminu, a w szczególności osoby
wnoszące alkohol na teren obiektu podlegają karze grzywny nie niższej niż 2000 zł oraz
karze pieniężnej nałożonej przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w
wysokości 2000 zł.
8. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub
Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
9. Kto wnosi lub posiada na terenie imprezy broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega
karze aresztu albo ograniczenia wolności.
10. W strefie imprezy „PARK KONCERTOWO” może przebywać maksymalnie 3000 osób
11. Organizator i służby porządkowe zaprzestaną wpuszczania na obszar imprezy „PARK
KONCERTOWO” powyżej 3000 osób.
12. Znaleziony przy uczestnikach imprezy „PARK KONCERTOWO” alkohol lub inne środki
odurzające będą natychmiastowo rekwirowane i nie zwracane po zakończeniu imprezy.
13. Osoby posiadające przy sobie środki zabronione prawem polskim i europejskim, a
przyłapane przez służby, będą przekazywane w ręce służb prewencyjnym (Policji, Straży
Miejskiej), które we własnym zakresie będą wszczynać postępowanie wobec takiej osoby.

III. ORGANIZACJA IMPREZY
1. Na terenie obiektu nie będzie odbywać się sprzedaż napojów niskoalkoholowych,
artykułów spożywczych.
2. Na terenie obiektu znajdować się będą służby porządkowe, a także prewencyjne.
3. Na terenie obiektu odbywać się będą występy artystyczne wykonywane wyłącznie przez
osoby wskazane przez Organizatora.
4. Wszelkie w/w podmioty zobowiązane są do przestrzegania wymogów organizatora w
zakresie wykonywanej przez siebie działalności na obiekcie w czasie imprezy.
IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz za problemy
techniczne niezależne od organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione uczestnikom przez osoby
trzecie w imprezy „PARK KONCERTOWO” i poza nią.
3. Organizator ma prawo wydawać dodatkowe instrukcje w sprawie organizacji i
bezpieczeństwa imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
4. Regulamin obowiązuje 22.09.2018
5. Strefa imprezy „PARK KONCERTOWO” czynna będzie od maksymalnie 17:00 do 21:00.
Czas wpuszczania na teren Strefy imprezy może ulec zmianie, do czego ma prawo
organizator.
6. Wszelkie zmiany regulaminu mieszczące się w przepisach prawa polskiego i europejskiego
na bieżąco może zmieniać organizator, na co zgadza się każdy kto wchodzić będzie na
imprezę.

