Regulamin Akcji Społecznej "Dzieci Bez Barier"
Kalisz, ul. Łódzka 29, hala OSRiR, 9 lipca 2017 r., godz. 14.00-17.00
1. Organizatorem akcji społecznej Dzieci Bez Barier jest firma Km Creative Media, współorganizatorem jest
OSRiR.
2. Miejscem akcji społecznej jest hala znajdująca się na terenie OSRiRu, ul. Łódzka 29 w Kaliszu.
3. Godzina i data odbywania się akcji społecznej: 14.00-17.00 dnia 9 lipca 2017 r.
4. Akcja społeczna skierowana jest do dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych, której celem jest wspólna
integracja.
5. Wejście na imprezę społeczną oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych
w niniejszym regulaminie.
6. Ilość osób przebywających na imprezie społecznej jest ograniczona do 300 osób.
7. Wszystkie osoby obecne na terenie hali, w której odbywa sie impreza oraz na korytarzach OSRiRu, są
zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać niniejszego
regulaminu imprezy oraz stosować się do poleceń i nakazów służb porządkowych organizatora imprezy od
momentu przyjścia na imprezę do momentu wyjścia z niej.
8. Na terenie hali, w której odbywa sie impreza można poruszać się wyznaczonymi przez organizatora ciągami
komunikacyjnymi.
9. Opiekunowie, rodzice, wychowawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci i młodzież znajdujące się pod
ich opieką, zarówno w zakresie bezpieczeństwa (ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz w
zakresie wyrządzonych szkód materialnych przez cały okres obecności na imprezie społecznej Dzieci bez Barier,
od momentu przyjścia do momentu wyjścia z imprezy.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe wypadki osób
przebywających na imprezie społecznej Dzieci bez Barier, zarówno na terenie hali, w której odbywa sie impreza,
jak i wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w budynku OSRiRu, jak i przed budynkiem OSRiRu, a także
za wyrządzone szkody dokonane przez uczestników imprezy.
11. Osoby małoletnie do lat 13 mogą przebywać na terenie hali, w której odbywa się impreza tylko pod opieką
osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiada za
wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
12. Wszystkie osoby przebywające na imprezie zobowiązane są do utrzymania czystości, nie zaśmiecania terenu,
zarówno na hali, jak i przed OSRiRem.
13. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania papierosów
elektronicznych, używania środków odurzających, narkotyków, a także spożywania alkoholu. Złamanie zakazu
jednoznaczne jest z natychmiastowym wyproszeniem z imprezy, a w uzasadnionych przypadkach wezwaniem
służb interwencyjnych.
14. Zabrania się wnoszenia na teren hali, na której odbywa się impreza napojów alkoholowych, środków
odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu, a także wszelkich przedmiotów
stanowiących bezpośrednie i pośrednie zagrożenie dla uczestników imprezy.
15. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu na teren hali, na której odbywa sie impreza społeczna mogą
być zarekwirowane przez służby porządkowe i informacyjne lub Policję bez prawa ich zwrotu.
16. Podczas trwania imprezy na terenie hali zakazuje się:
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
- rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
- używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób,
- rozniecania ognia,
- pisania na krzesłach, podłogach, ścianach, stołach, ich malowania i oklejania,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
- zaśmiecania terenu hali,
- wchodzenia na teren hali innymi drogami, niż wejście udostępnione,
- wprowadzania zwierząt.
17. Wstęp na imprezę jest wolny, ale ograniczony co do ilości przebywających osób na imprezie.
18. Osoby przebywające na terenie hali powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający i nie
zagrażający innym osobom.
19. Widzowie mają obowiązek zajmować miejsca siedzące podczas trwania części artystyczno-rozrywkowej
imprezy i nie przemieszczać się bez uzasadnionego powodu w trakcie trwania imprezy, aż do otrzymania
komunikatu od organizatora, że część artystyczno-rozrywkowa dobiegła końca. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz
drogi ewakuacyjne musza pozostać wolne.
20. Osoby przebywające na terenie hali podczas trwania imprezy mają obowiązek stosować się do zarządzeń
organizatora, służby porządkowej i informacyjnej oraz zaleceń osoby prowadzącej imprezę (spikera).
21. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie hali przedmioty wartościowe,
sprzęt, pieniądze i wszelkiego rodzaju inne zagubione "rzeczy".
22. Sankcje:
- osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub karnego.
23. Niniejszy regulamin jest udostępniony do wglądu na drzwiach wejściowych kierujących na halę, na której
odbywa sie impreza, a także na korytarzu przed drzwiami wejściowymi bezpośrednio na halę.

