REGULAMIN IMPREZY
JAKUBY - ŚWIĘTO STAREGO MIASTA W ZGORZELCU
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie imprezy odbywającej się na Przedmieściu Nyskim,
w pasie ulic Daszyńskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Struga, ul. Jakuba Boehme, ul. Bartłomieja
Scultetusa, zamkniętych dla ruchu kołowego i w strefach wydzielonych.
2. Każda osoba przed wejściem na teren imprezy zobowiązana jest do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem.
3. Prowadzenie działalności związanej z imprezą odbywa się w godz. 12.00 - 23.00.
4. Uczestnicy Jarmarku zobowiązani są do zachowania się w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi
normami społecznymi, a w szczególności do niestwarzania zagrożeń bezpieczeństwa innych
osób obecnych na imprezie.
5. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia:
a) alkoholu (dozwolone jest spożywanie alkoholu zakupionego wyłącznie w punktach
gastronomicznych należących do imprezy),
b) narkotyków i środków odurzających (osoby, które będą posiadały narkotyki lub środki
odurzające, zostaną zatrzymane i przekazane policji),
c) wszelkiego rodzaju broni palnej, gazowej, ostrych narzędzi, noży, pałek itp.,
d) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
f) pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki,
g) fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych.
6. Ponadto zakazuje się:
a) rzucania wszelkimi przedmiotami,
b) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,

c) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub innych przedmiotów pirotechnicznych,
d) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek reklamowych i
agitacyjnych, zbiórek pieniędzy jeśli Organizator nie wyraził zgody na takie działania,
e) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania itp.,
f) zaśmiecania terenu imprezy,
g) zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji przez policję i
służby porządkowe,
h) niszczenia mienia organizatora i innych uczestników imprezy.
7. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników Imprezy czuwają służby porządkowe powołane
przez organizatora, oznaczone identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu.
8. Uczestnicy imprezy zobligowani są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych
organizatora uprawnionych do:
a) wezwania do opuszczenia imprezy osób zakłócających porządek lub stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia,
b) usunięcia z terenu imprezy osób, o których mowa w punkcie a,
c) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
d) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
przedmioty, o których mowa w punkcie 5,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy bądź usunięcia ich z tegoż terenu,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
9. Każdy uczestnik imprezy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób
albo zakłócenia porządku zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to służbom porządkowym.
10. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do punktu medycznego
oznaczonego czerwonym krzyżem lub poprosić o pomoc służby porządkowe.
11. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieoczekiwanych zagrożeń, należy się

podporządkować poleceniom służb porządkowych, ratunkowych i straży pożarnej;
12. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi (punkt informacyjny) lub
służbie porządkowej.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty zniszczone lub skradzione podczas
trwania imprezy.
14. Zasady dotyczące ruchu drogowego:
poniższe ulice będą zamknięte w czasie trwania Imprezy, w związku z tym:
- na ulice Daszyńskiego, Wrocławską, Struga oraz ul. Jakuba Boehme, ul. Bartłomieja Scultetusa,
nie można wjeżdżać samochodami - jest to teren przeznaczony dla ruchu pieszych,
- nie można blokować wylotów ulicy Daszyńskiego Wrocławskiej i Nowomiejskiej,
- nie można blokować ani utrudniać ruchu na ulicach sąsiadujących z ulicą Daszyńskiego,
Wrocławską i Nowomiejską,
- samochody należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych.
15. Organizator nie odpowiada za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach na terenie
imprezy i na parkingach poza jej terenem.
16. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne nie mogą być tarasowane, zastawiane.
17. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu w formie monitoringu,
zgodnie z dyrektywą RODO.
18. Wszelkich dodatkowych informacji udziela w czasie trwania imprezy punkt informacyjny
znajdujący się w Muzeum Łużyckim, przy ul. Daszyńskiego 15.

