
Regulamin V Wolprezy Dobrej Woli 2016 (Regulamin Obiektu) 

I 

 Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Stowarzyszenie Dobra Wola, Starostwo 

Powiatowe w Piasecznie, Miasto i Gmina w Piasecznie, zwanego dalej „Organizatorem”.  

Koncert „WOLPREZA” w ramach święta wolontariatu  dnia 10 czerwca 2016 r. 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały  

na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie 

trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania 

się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza,  

a także urządzeń znajdujących się na nim. 

 „Teren Imprezy” oznacza obszar oznakowany, na którym przeprowadzana jest Impreza; 

II 

Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem. 

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

 materiałów wybuchowych, 

 wyrobów pirotechnicznych, 

 materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

 napojów alkoholowych, 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia  

bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej i charytatywnej  

na Terenie Imprezy. 

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych  

lub innych podobnie działających środków 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki  

lub substancje. 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia 

wolności. 

Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 

pieczę. 

 

 



III 

Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony  

do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk. 

Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających  

na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: 

Scena, 

Zaplecze techniczno-socjalne, 

Widownia – miejsca stojące. 

Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

a) pracownicy obsługi i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  

i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 

b) Organizator zapewnia oznakowanie dróg ewakuacyjnych; 

 

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów,  

np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu 

pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia  

i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu. 

IV 

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Dobra Wola 05-515  

Nowa Iwiczna ul. Modrzewiowa 3. 

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem 

poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego. 

V 

Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) w siedzibie organizatora jw. i Starostwie Powiatu Piaseczyńskiego 

b) na stronie internetowej www.dobrawola.org.pl. 

Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 
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