REGULAMIN IMPREZY 7. Pannonica Festival
1. Organizatorem imprezy jest: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz,
ul. Rynek 5, tel. 18 446 16 41
2. Impreza odbywa się w dniach 29 do 31 sierpnia 2019 na wydzielonym terenie na działce
nr. 314 w Barcicach gm. Stary Sącz
3. Publiczność ma wstęp na ogrodzony teren imprezy od godz. 17.00 w danym dniu.
4. Wstęp na imprezę jest biletowany. Posiadacze biletów / karnetów otrzymują specjalne opaski, które
uczestnik imprezy zobowiązany jest nosić na ręce i okazywać na każde wezwanie służbom
organizacyjnym i porządkowym podczas całego trwania imprezy.
5. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu imprezy i
regulaminu obiektu.
6. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się w szczególności wnoszenia i posiadania broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w tym piwa, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
7. Interpretacja co jest przedmiotem niebezpiecznym należy do pracowników służby porządkowej i
informacyjnej.
8. Organizator imprezy informuje, że w jego imieniu działa Agencja Ochrony SOKÓŁ; PększycaGrudzińskiego 7, 30-215 Kraków; NIP 945 20 82 811, tel. 12 292 55 61, mail: biuro@sokolochrona.pl,
Koncesja: L-0178/07, która jest upoważniona do przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na
imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa.
9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy
jest zabronione.
10. Zabrania się niszczenia mienia i wyposażenia oraz wystroju imprezy, a także samowolnego
przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia,
używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych i wnoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących
do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obscenicznych,
obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z
jakiegokolwiek innego powodu.

11. Zabrania się przebywania na terenie imprezy:



osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,



osobom posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne (w tym butelki szklane i
plastikowe, noże, itp.) materiały pirotechniczne, wyroby i substancje czynne.

12. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu imprezy, a zwłaszcza zachowań publiczności.
13. Materiał zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w pkt 12 stanowić może dowód
służących do wszczęcia postępowania karnego.
14. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie
dla innych uczestników imprezy, zachowywać się w sposób niekulturalny lub naruszać dobre obyczaje,
albo które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zabronione, albo nie będą przestrzegać niniejszego
Regulaminu będą usunięte z terenu imprezy.
15. Osoby, o których mowa w pkt 14, jeśli zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego,
ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
16. Miejsca dla publiczności nie są numerowane.
17. Publiczność ma dostęp do poszczególnych stref wydzielonych na terenie imprezy zgodnie
z zasadami określonymi przez Organizatora.
18. Zabronione jest utrudnienie przejścia na drogach ewakuacyjnych.
19. Organizatorzy wykonujący postanowienia niniejszego regulaminu działają poprzez pracowników
ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiącej służbę porządkową organizatora imprezy, tj. Ochrony
SOKÓŁ; Pększyca-Grudzińskiego 7, 30-215 Kraków, której powierzone zostają obowiązki zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
20. Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń
służb porządkowych, informacyjnych, organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
21. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów
(np. odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany
programu Festiwalu w zakresie czasowym oraz poszczególnych koncertów i wydarzeń towarzyszących.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się
zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
24. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora imprezy.
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