REGULAMIN OBIEKTU Karnawał Dance Fest 2019
Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
17 lutego 2019 r.
Informacja ogólna
1. Karnawał Dance Fest jest imprezą cykliczną, podczas której odbywają się prezentacje zespołów tanecznych z całej Polski.
2. Hala sportowa ma powierzchnię 1080 m 2. Teren imprezy jest miejscem zamkniętym. Uczestnictwo osób w imprezie jest
odpłatne. Program organizacji imprezy przewiduje udział widzów w liczbie rotacyjnie do 700 osób
3. Obiekt spełnia wszystkie warunki prawa budowlanego oraz posiada aktualne wszystkie badania techniczne mające wpływ na
organizację imprezy masowej.
Kontrola wejścia na teren organizowanej imprezy:
1. Wstęp widzów na teren imprezy odbywającej się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku odbywa się
po okazaniu ważnego biletu.
2. Członkowie zespołów tanecznych, uczestniczący w eliminacjach oraz koncercie galowym, wchodzą na salę widowiskową
wyłącznie pod opieką kierownika zespołu lub upoważnionej przez niego osoby. Członkowie zespołów mają obowiązek okazać
przy wejściu na teren imprezy opaskę identyfikacyjną.
3. Organizator ma prawo wydalenia poza teren imprezy osób, które nie poddają się kontroli prowadzonej przez służbę
porządkową, nietrzeźwych lub stwarzających ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa w obiekcie, gdzie odbywa się impreza.
4. Służba porządkowa ma prawo interweniowania w stosunku do osób, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy
(stan wskazujący na spożycie alkoholu lub pozostawanie pod wpływem środków odurzających).
5. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych.
6. Służba porządkowa, tylko w uzasadnionych przypadkach, ma prawo żądać od osób przebywających w miejscu imprezy okazania
dowodu tożsamości.
Zachowanie osób na terenie imprezy – Karnawał Dance Fest:
1. Każda osoba, która przebywa na terenie odbywającej się imprezy, powinna zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać
innym uczestnikom imprezy.
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora imprezy, służb technicznych, porządkowych, ochrony oraz
innych służb, w tym policji, straży pożarnej oraz służby medycznej.
3. Służby ochrony, porządkowe i techniczne na terenie odbywającej się imprezy zobowiązane są do utrzymania wejść i wyjść,
dojazdów, dróg i przejść ewakuacyjnych w stanie pełnej drożności.
Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
a) napojów alkoholowych, butelek oraz naczyń szklanych;
b) wszelkiego rodzaju broni i amunicji;
c) przedmiotów o znacznych gabarytach (dodatkowe stoliki, krzesła, skrzynie, drzewce do flag itp. );
d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
e) fajerwerków, świec dymnych i innych przedmiotów pirotechnicznych;
f) instrumentów do wytwarzania hałasu;
g) używania „kominiarek” utrudniających identyfikacje osób;
2.

Ponadto zakazuje się:
a) używania przedmiotów niebezpiecznych;
b) posługiwania się otwartym ogniem;
c) niszczenia oraz zaśmiecania miejsca imprezy;

3.

Odpowiedzialność:
Za nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz naruszenie porządku w obiekcie, gdzie organizowana
jest impreza, wobec osób winnych mogą być podjęte następujące sankcje:
a) wezwanie do opuszczenia imprezy
b) ujęcie w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi, a także chronionego mienia
c) usunięcie z miejsca imprezy przez służbę ochrony osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub
zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

Niniejszy regulamin obowiązuje w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku 17 lutego 2019 r. w
czasie eliminacji określonych szczegółowo programem imprezy.
Sposób udostępniania regulaminu:
- tablice informacyjne z regulaminem i programem w miejscu odbywania się imprezy
- strona internetowa organizatora Festiwalu: www.woak.bialystok.pl
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.
ORGANIZATOR IMPREZY
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku

