
Regulamin cyklu imprez niemasowych „Aktywne wtorki, Twórcze
czwartki i Leniwe weekendy z eMCeKiem”

organizowanych na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie (ul. 18 Stycznia 2)
 i Rynku Miejskiego w Gostyninie (ul. Rynek)

1.  Uczestnicy,  wchodząc  na  teren  Imprezy  zobowiązują  się  do  bezwzględnego  przestrzegania
niniejszego regulaminu.
2. Organizatorem Imprezy jest Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, 09-500, ul. 18 Stycznia 2.
3. Każdy Uczestnik Imprezy przed wejściem na teren imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z
klauzulami  informacyjnymi  i  bezpieczeństwa,  których  treść  znajduje  się  na  stronie  www.mck-
gostynin.pl. Wejście na teren imprezy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4.  W Imprezie  jednorazowo może  wziąć  udział  maksymalnie  150  uczestników jednocześnie  i  nie
więcej niż połowa miejsc siedzących na sali widowiskowej w wersji deszczowej.
5. Imprezy na terenie  Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie (ul. 18 Stycznia 2) i Rynku Miejskiego
w Gostyninie  (ul.  Rynek)  są  bezpłatne,  dostępne  dla  wszystkich,  jednak obowiązuje  limit  miejsc.
W przypadku ich wyczerpania, kolejne osoby zostaną wpuszczone na teren Imprezy, po opuszczeniu
terenu  Imprezy  odpowiedniej  ilości  osób,  tak  aby  całkowita  ilość  uczestników  na  terenie  nie
przekroczyła 150 osób jednocześnie.
6. Wchodząc na teren Imprezy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i nie zaobserwował u siebie kaszlu
lub podwyższonej temperatury ciała.
7. Uczestnikom zaleca się zakrywanie ust i nosa własną maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały
okres trwania Imprezy w pomieszczeniu zamkniętym lub jeśli są w odległości mniejszej niż 1,5 m od
innych uczestników.
8. Uczestnicy po wejściu na teren Imprezy w pomieszczeniu zamkniętym zobowiązani są do zajęcia
wyznaczonego  przez  Organizatora  miejsca  oraz  zachowania  odległości  minimum  2  metrów  od
pozostałych osób.
9.  Osoby  uczestniczące  w  Imprezie  są  zobowiązane  zachowywać  się  w  sposób  nie  zagrażający
bezpieczeństwu  innych  osób  obecnych  na  Imprezie,  przestrzegać  postanowień  niniejszego
regulaminu, a w szczególności:
Przestrzegać zakazu:
- posiadania, wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych i metalowych,
- posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
- posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy,
- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych;
10. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczone na
teren Imprezy.
11. Dzieci w trakcie Imprezy muszą pozostać pod opieką dorosłych.
12.  Służby  porządkowe  organizatora  mają  prawo  usunięcia  z  terenu  Imprezy  osób
nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania
Policji lub Straży Miejskiej.
13. Toalety dostępne będą w wyznaczonych miejscach i będą regularnie dezynfekowane oraz zostaną
wyposażone  w  płyn  do  dezynfekcji  rąk.  W  kolejce  do  sanitariatów  należy  zachować  2-metrowy
dystans od pozostałych osób.
14.  Wchodząc  do  budynku  Miejskiego  Centrum Kultury  w  Gostyninie  podczas  trwania  wydarzeń
plenerowych  uczestnicy  zobowiązani  są  wyłącznie  do  skorzystania  z  toalety.  Obowiązuje  zakaz
przemieszczania się po siedzibie Organizatora.
15. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego,
poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.



16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i  poleceń
służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę.
17. Wszyscy uczestnicy Imprezy w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się
do  poleceń  przekazywanych  przez  Organizatora  Imprezy  (przy  użyciu  nagłośnienia),  bądź
pracowników służb porządkowych.
Polecenia te dotyczyć mogą:
- opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania
się,
- zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy.
18. Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku: płoty,
parkany, wygrodzenia,
- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
19.  W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje
podejmuje  Organizator  w  oparciu  o  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  zalecenia  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Rządu.
20. Rozpowszechnianie wizerunku
a) Organizator powołując się na Art. 81. Ustawy o Prawie Autorskim pkt. 2 informuje, że udział w
wydarzeniach  przez  niego  organizowanych  jest  jednoczesnym  wyrażeniem  zgody  na  utrwalenie,
rozpowszechnienie oraz zwielokrotnienie wizerunku dostępnymi aktualnie technikami i metodami w
mediach  elektronicznych,  w  szczególności  na  stronach  internetowych  i  innych  materiałach
marketingowych w celu promocji działań kulturalnych i edukacyjnych.
b) Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku w celu promocji
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
21. Regulamin oraz program dla informacji ogólnej zostanie umieszczony przy wejściach i na terenie
Imprezy.
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