
Regulamin bezpieczeństwa wydarzenia Silent disco w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin kierowany jest do uczestników wydarzenia Silent disco w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” 
2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia poprzez określenie zasad 
zachowania. 
3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na wydarzeniu w czasie jego trwania jest 
respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 
4. Teren wydarzenia obejmuje część atrium wyznaczoną przez organizatora. 
 

II. Prawa i obowiązki uczestników wydarzenia Silent disco w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” 
1. Wstęp na teren Placu Chopina jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom wydarzenia. 

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.   
3. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników 
wydarzenia, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu bezpieczeństwa wydarzenia. 
4. Uczestnikom wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub 
substancji psychotropowych. 
5. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że przebywanie na terenie wydarzenia równoznaczne jest z udzieleniem 
zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz jego 
rozpowszechnianie w związku z wydarzeniem. 
6. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, uczestniczenia w 
wydarzeniu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. 
7. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku 
publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia. 

    8.Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora i służb 
porządkowych.  

    9.Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników wydarzenia, sprzętu artystów, wszelkich 
innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego część wydarzenia oraz stosować się do zaleceń Organizatora 
oraz służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności przestrzegać 
postanowień Regulaminu. 
10. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej  
w wydarzeniu, wynikającego z nieprzestrzegania regulaminu wydarzenia.  
11. Uczestnicy wydarzenia biorąc w nim udział zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. 

 
 III. Zasady organizacyjne i porządkowe 

1. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w wydarzeniu odpowiadają służby porządkowe. 
2. Służby porządkowe uprawnione będą do: 

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z 
regulaminem wydarzenia, a w przypadku nie wykonywania tych poleceń: 
- usunięcia z uczestnictwa w wydarzeniu osób nietrzeźwych, zakłócających swoim zachowaniem przebieg wydarzenia lub 
stwarzających niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników wydarzenia, 
– wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy. 

3.  Służby porządkowe zobowiązane są do: 
- niezwłocznego reagowania na wszelkie stwarzające zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego zachowania 
uczestników wydarzenia, w sytuacjach tego wymagających alarmowanie stosownych służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i ład publiczny, 
- usunięcia z terenu wydarzenia osób nietrzeźwych, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osób 
stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego. 

4. Organizator imprezy oraz służby porządkowe mogą odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: 
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie 

działających; 
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo 

niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające; 
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 

wydarzenia. 
 


