JANÓW PODLASKI 12 – 15 SIERPNIA 2022
REGULAMIN WYDARZENIA
I. Informacje ogólne
1. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich (dalej jako „Uczestnicy”), z
zastrzeżeniem postanowień poniżej. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się oraz
przestrzegać niniejszego Regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz urządzania wszelkich manifestacji oraz
prowadzenia wszelkich form agitacji, a także działań marketingowych i działań o charakterze
komercyjnym, o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione z SK Janów Podlaski.
3. Sprzęt służący do obsługi Wydarzenia, znajdujący się na terenie SK Janów Podlaski, jest
wykonany w standardzie umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem.
4. Warunkiem porządku i bezpieczeństwa Uczestników Wydarzenia oraz osób korzystających
ze sprzętu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest przestrzeganie Regulaminu oraz
właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu karnego oraz
Kodeksu wykroczeń.
5. Wstęp na Wydarzenie możliwy jest wyłącznie dla osób z nieodpłatnym, elektronicznym
potwierdzeniem rejestracji na Wydarzenie lub z potwierdzeniem elektronicznej akredytacji.
6. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek przestrzegać obowiązujących w dacie Wydarzenia
regulacji związanych z COVID-19.
7. Uczestnik Wydarzenia wchodzi na teren Wydarzenia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
II. Podstawowe zasady organizacyjne oraz porządkowe obowiązujące na terenie
Wydarzenia
1. Sprzęt służący do obsługi Wydarzenia, ulokowany na terenie Wydarzenia, obejmuje:
a) sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy;
b) rusztowania reklamowe.
2. Strefy podziału terenu, na którym odbywa się Wydarzenie:
a) plac przed „stajnią zegarową”;
b) zaplecze techniczno-socjalne;
c) miejsca dla publiczności;
d) punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
3. Osoby małoletnie oraz zorganizowane grupy osób małoletnich mogą przebywać na terenie
Wydarzenia wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich będących ich prawnymi opiekunami.
4. SK Janów Podlaski zobowiązany jest do zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa
miejsca Wydarzenia. Na terenie Wydarzenia oraz na terenach przyległych obowiązuje
bezwzględny zakaz wnoszenia oraz przechowywania:
a) broni;
b) alkoholu;
c) niebezpiecznych przedmiotów oraz narzędzi;
d) materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych;
e) środków odurzających oraz substancji psychotropowych;
f) środków trujących oraz promieniotwórczych;
g) płynów łatwopalnych.
Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, w szczególności psów bez
zabezpieczenia (smycz);
b) niszczenia i dewastowania tablic informacyjnych, ławek, wszelkich obiektów małej
architektury.
5. SK Janów Podlaski wprowadza następujące strefy niedostępne dla Uczestników
Wydarzenia, na które wstęp mają wyłącznie upoważnione osoby, po okazaniu przez nie
odpowiednich dokumentów logistycznych:
a) wyznaczony, odgrodzony teren plac konkursowy przed „stajnią zegarową”;
b) zaplecze techniczne z rozprężalnią.
6. SK Janów Podlaski odpowiada za zapewnienie w czasie Wydarzenia bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Każdy z członków obsługi Wydarzenia, służby porządkowe, służby
informacyjne oraz każda z osób funkcyjnych obowiązani są znać m.in. rozmieszczenie
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów, a także zasady postępowania na wypadek
pożaru. Służby porządkowe i służby organizacyjne muszą być przeszkolone w zakresie:
a) zasad prowadzenia ewakuacji;
b) sposobu alarmowania straży pożarnej;
c) zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego;
d) udzielania pierwszej pomocy medycznej.
7. Regulamin dostępny jest w siedzibie SK Janów Podlaski, na tablicy przy wjeździe na teren
SK Janów Podlaski oraz przez cały czas trwania Wydarzenia w punkcie informacyjnym
zlokalizowanym na terenie Wydarzenia.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o
ochronie przeciwpożarowej (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1372) oraz rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz.
719 ze zm.).

