REGULAMIN IMPREZY 34. MARATON PIOSENKI OSOBISTEJ
Świecie, 22-23 września 2017

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin imprezy 34. Maraton Piosenki Osobistej (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany
na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej
w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 ze zm., (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia
mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.
2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100
Świecie (zwany dalej Organizatorem). 34. Maraton Piosenki Osobistej odbędzie się w dniach 22-23 września
2017 roku (zwana dalej Imprezą). Impreza zostanie przeprowadzona w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie (zwanym dalej Terenem Imprezy).
3. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
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§2
Bilety wstępu na Imprezę
W sprzedaży są bilety na poszczególne dni koncertowe oraz dwudniowe karnety.
Sprzedaż biletów prowadzona jest za pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie
 od 18 sierpnia w Punkcie Informacji Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu,
 sprzedaż internetowa – www.biletyna.pl
 sprzedaż w dniu Imprezy (na godzinę przed rozpoczęciem) przy wejściach na Teren Imprezy
(o ile wszystkie bilety nie zostaną wcześniej wyprzedane).
Bilety i karnety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie na nich wydrukowanej. Zakazana jest odsprzedaż
po cenie wyższej lub odsprzedaż na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza
autoryzowanymi punktami sprzedaży.
Zakupione bilety i karnety zostaną wymienione na opaskę, która upoważnia do wejścia na Teren Imprezy tylko
jedną osobę. Posiadacze karnetów zobowiązani są do noszenia opaski przez cały czas trwania Imprezy.
Prawo wstępu na Teren Imprezy mają osoby posiadające wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do
wstępu na Teren Imprezy.
Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora,
bez prawa zwrotu należności.
Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy
bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie jest zobowiązany do rekompensaty
lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny zakupu biletu na odwołaną Imprezę.
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§3
Wstęp na Teren Imprezy
Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym bilety lub karnety (w przypadku biletów lub
karnetów ulgowych także dokumentów uprawniających do zniżki), które przy pierwszym wejściu zostaną
pozbawione odcinka kontrolnego. Uczestnicy otrzymają wówczas opaskę, którą muszą nałożyć na rękę. Bilet
bez odcinka kontrolnego (i opaskę) Uczestnik zobowiązany jest nosić przy sobie.
Osoby przebywające na Terenie Imprezy mają obowiązek nosić opaskę na ręku lub identyfikator w sposób
umożliwiający szybką identyfikację Uczestnika Imprezy. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane
jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.
Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, nie mają prawa wstępu na Teren Imprezy osoby, które
odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w § 5 pkt. 2 Regulaminu.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 Napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz żywności.
 Środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 Profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video, wyjątkiem są osoby posiadające akredytację
dziennikarską (dozwolone jest wnoszenie tylko i wyłącznie aparatów w telefonach komórkowych).
 Dronów na terenie i nad terenem festiwalu.
 Wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.
Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom w przypadku:
 nie posiadania przez nich biletu/karnetu oraz założonej na rękę opaski,
 znajdowania się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, itp.
 posiadania broni lub innych przedmiotów, materiałów, wyrobów, napoi, środków lub substancji, o których
mowa w pkt. 4,
 agresywnego lub prowokacyjnego zachowania lub innego, stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa
lub porządku Imprezy,
 posiadania innych niebezpiecznych przedmiotów - ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy
do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

§4
Informacje organizacyjne
Organizator wyznaczy strefy do których dostęp będzie ograniczony, bądź możliwy tylko dla gości i służb
organizatora.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania Imprezy między innymi poprzez:
 działania Służb Porządkowych i Informacyjnych wyróżniającymi się elementami ubioru,
 powołanie kierownika służb ochrony, kierującego służbami porządkowymi i informacyjnymi,
 udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych
i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie
terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego
się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem.
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5. Osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego biletu i opaski
lub identyfikatora.
6. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.
7. Zabrania się na Terenie Imprezy prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej
lub innej zarobkowej.
8. Osobom, którym zgodnie z Regulaminem lub Ustawą odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania
na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.
9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania
przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy mogą stanowić dowody pozwalające
na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające
znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi
rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji.
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§5
Działanie Służb Porządkowych i Informacyjnych w trakcie Imprezy
Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych będą legitymować się identyfikatorami umieszczonymi
w widocznym miejscu.
Służby Porządkowe i Informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy są uprawnione do:
 Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia
braku uprawnień, nie wpuszczenia na teren imprezy bądź wezwania do opuszczenia Imprezy.
 Kontroli czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod
wpływem alkoholu lub narkotyków.
 Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 3 pkt. 4 Regulaminu.
 Wydawania poleceń porządkowych.
 Wezwania do opuszczenia Imprezy osób zakłócających porządek Imprezy lub postępujących niezgodnie
z Regulaminem.
 Ujęcia, w celu przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych
ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być
wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, środki przymusu bezpośredniego, inne niezbędne
i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niedozwolonych
przedmiotów, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której stwierdzono
te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji
wraz z odebranymi przedmiotami.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez następujące działania:
 pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne będą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu
gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 Służby Porządkowe i Informacyjne będą przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji,
sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania
pierwszej pomocy medycznej.
Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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§6
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów,
np. Siła Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez
uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie
w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na
własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych
przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się
zdarzenie 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: warunki atmosferyczne, 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.
Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.bluesnaswiecie.com w zakładce bilety, przy
wejściu na Teren Imprezy oraz w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139,
86-100 Świecie (w Punkcie Informacji OKSiR).
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2017 roku.
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