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REG'LAMIN IMpREzy NIEMAsowEJ _

XV IGRZYSKA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNIYCH POD HASŁEM
,'OLIMPIADA NA WIEJSKIM ponwónru,

I. POSTANOWIENIA OGOLNE:

1.

2.
II.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w dniu 30 maja 2018 roku, będą
przebywać na terenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego
w Pucku.
Kńda osoba ptzńywająca na t5rm terenie, w czasie trwania imprezy zobowipana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poptzez określenie
zasń zachowania się osób przebywających na jej terenie.

ZASADY ORGANIZACYJNE

I

PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS

PRZEBIEGU XV IGRZYSK OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1.

Impteza skierowana jest do osób niepełnosprawnych, zaproszonych gościoraz
wolontariuszy.
Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie boiska przy Szkole Podstawowej im.
Mariusza Zaruskiego w Pucku zobowięane są zachowywaó się w sposób
niezagrńający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczegóIności ptzestrzegaó
po

a

4.
5.

6.

stanowień Re gulaminu.

Zakazane jest niszczenię oznaczeń i tablic informacyjnych oruz jaktekolńek
dzińańą mogące stanowió zagrożeńe dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób
ptzebyvvających na terenie boiska przy SP im. M. Zaruskiego w Pucku.
Uczestnicy Imprezy zobowiryani są korzystŃ z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie
zgodnie zichprzeznaczeniem i w wyznaczonym miejscu.
Zabr ania się wno szenia

a.
b.
c.
d.

:

broni lub innych niebezpiecznychprzedmiotów,
wyrobów pirotechnicznych,
napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych,
materiałów pozarowo niebezpiecznych.

Na całym terenie boiska przy SP im. M.

alenia tytoniu.
7. Słuzby porządkowe Otganizatora uprawnione są do:
b

erw zglę dny zakaz

Zaruskiego

a.

b.

w

Pucku obowiązuje

p

przeglądania zawartóści bagńy, odzieĘ osób, w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz.II pkt. 5
Regulaminu,
wydawania poleceń porządkowych osobom zakJócającym porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku
niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Irnprezy.

8. W PrZYPadku

zauwużęnia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy
postępować zgodnie z pońższą instrukcją:
a. Kto zauwaŻY Pożar lub inne miejscowe zagrożenie zobońązarly jest:
niezwło cznie Powiadomió Organ izator a lub słuzby porządkowe Or ganizatoru,
Powiadomió osobY bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścićmiejsce
zagrożeńa.
b. Organizator Imprezy zobońęany jest do bęzzwłocznego powiadomienia
odPowiednich słuzb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji
ratowniczo - gaśniczejlub ewakuacji.
9. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów bezpieczeństwa, dokumerftacji oraz
Promocji lub reklamY. Wizerunek osób przebyrvających na terenie boiska przy Sp im.
M. Zaruskiego w Pucku może zostaó utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla
celów dokumentacYjnych, sptawozdawczych, reklamowych otaz promocyjnych.
w zńryku z powyżsrym, kużdy uczestnik Imprezy wytaża zgodę na publikację
swojego wizerunku.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działanta Siły Wyższej.
Za Siłę
WYŻszą uznaje się zdarzeńe będące poza kontrolą Oryarizatora, które powoduje,
Że wYkonanie zobowiązania jest niemożliwe lub moze byó uznane za niemożliwe
ze
względu na wYstęPujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awańe lub zakłócenia pracy urządzeńdostarczających energię
etektryczną ciepŁo, ŚvłratŁt, driątąŃą \{§i§§§ę \ub dzia\ania v\aóz pafrstwovryeb
lub
samorządolvYch w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
vpływ
na wykonan ie zob owiązń.
Il-Za zgubione lub skradzione przedmioty Oryanzńor nie bierze odpowiedzialności,
12.

uczestnik Imprezy wartościowe przedmioty wnosi na własne
ryzyko.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
na stronie internetowej Orgarńzatora: soswpuck.edu.pl
przed wejściemna teren Imprezy.

W sPrawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
14. Regulamin obowiązuje podczas przebiegu XV Igrzysk Osób
Niepełnosprawnych
pod hasłem,, Olimpiada na wiej skim podwórku''.
15. WejŚcie na teren irnprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu przepisów
i
prawa powszechnie obowiąującego.
13.

