REGULAMIN IMPREZY HALLOWEEN

Miejsce imprezy: „Pałac w Gawłowie”, ul. Gawłowska 148, 96-500 Sochaczew.
Termin: 29.10.2019 (16:00 – 20:00), 30.10.2019 (16:00 – 20:00), 31.10.2019 roku (17:00 –
21:00).
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich dzieci i ich opiekunów, którzy będą
przebywać na terenie „Pałacu w Gawłowie” w czasie trwania imprezy
„Halloween w Pałacu w Gawłowie (zwana dalej „Imprezą”).
2. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy
(zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) obowiązana jest zachowywać się w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności
przestrzegać poniższych postanowień niniejszego regulaminu (zwanym dalej
„Regulaminem Imprezy”).
3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie Imprezy do zakończenia Imprezy, a
następnie bez zbędnej zwłoki opuścić teren Imprezy.
4. Wstęp na Imprezę jest odpłatny.
5. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej
uczestniczące:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
b) napojów alkoholowych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach
metalowych,
e) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.
6. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i
posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione, w związku z czym osoby
posiadające te przedmioty nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy.
7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i
komunikatów pracowników organizatora Imprezy i służb porządkowych.
8. Uczestnicy Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat uczestniczą w Imprezie
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

Uczestnictwo osoby nie mającej ukończonych 18 lat jest równoznaczne z
akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie
przez osobę, która sprawuje nad nią opiekę prawną
9. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich
wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie

innego

rodzaju

zapisu,

a

także

na

transmitowanie,

rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek
materiale przedstawiającym Imprezę.
10. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach Organizatora oraz
sponsorów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu
Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu
wobec Uczestników Imprezy poza zwrotem kosztów zakupu biletów.
13. Zabrania

się

poruszania

bez

zezwolenia

Organizatora

w

miejscach

znajdujących się na Terenie Imprezy przeznaczonych wyłącznie dla osób
upoważnionych przez Organizatora Imprezy.
14. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników
Imprezy, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia
stanowiącego własność Organizatora Imprezy.
15. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie imprezy
koszy z workami jednorazowego użytku na śmieci.
16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń,
wskazań

oraz

poleceń

służb

i

pracowników

Organizatora

Imprezy

przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie.
17. W razie wypadku, zasłabnięcia zaistnienia urazu wypadkowego lub innych
dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić to do służb porządkowych lub
pracowników Organizatora Imprezy.
18. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do dyżurujących
służb porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.
19. Organizator Imprezy nie odpowiada

za rzeczy stanowiące własność

Uczestników Imprezy. Każdy uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje

rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody
wyrządzone

przez

siebie

innym

osobom,

urządzeniom

lub

obiektom

znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać
natychmiast zgłoszone służbą porządkowym lub pracownikom Organizatora
Imprezy.
20. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
21. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz
hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczej lub gaśniczej.
22. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat
bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem
w Imprezie.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego Uczestnika
Imprezy w bezpieczne miejsce. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na powyższe
działania. Uczestnik Imprezy jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne
wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała,
poniesionych w związku z obecnością lub udziałem w Imprezie.
24. Uczestnik Imprezy bierze w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i
ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że
udział w niej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia
w tym momencie. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z tym, że Uczestnik
Imprezy rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik Imprezy oświadcza, że nie
będzie działał na szkodę Organizatora.

25. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O
zmianach

w

Regulaminie

Organizator

będzie

informował

na

stronie

internetowej www.fozm.pl.
27. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
28. Integralną częścią Imprezy jest konkurs na Najbardziej Stylowe Przebranie
Halloween, który odbędzie się w trakcie Imprezy.
29. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na
terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić pracowników Organizatora Imprezy lub służby
porządkowe o tym fakcie,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy
i służb porządkowych,
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
30. Regulamin i program imprezy jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora
b) na stronie internetowej www.fozm.pl.
c) w widocznych miejscach na terenie Imprezy
31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy stosuje się
przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do
tych ustaw.

