
REGULAMIN TERENU 

dla imprezy 

„Gitarą i ... - borowickie spotkania z poezją śpiewaną, pod patronatem Jerzego Pokoja - 
Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego                     

 1. Terenem będzie wydzielona część polany, działki nr. 90 w Borowicach                   
Teren imprezy zostanie oznaczony taśmą ostrzegawczą, metalowymi płotkami oraz drewnianym 
ogrodzeniem.                                                                                                                                                                              
2. Na terenie będzie ustawiona scena wraz z zapleczem technicznym, teren ten ogrodzony będzie 
metalowymi płotkami. W wyznaczonych, oznakowanych miejscach zlokalizowany będzie punkt medyczny, 
stanowisko straży pożarnej, parking, kabiny sanitarne oraz kosze na śmieci.                    
3. Główna droga dojazdowa to droga główna we wsi Borowice, prowadząca w kierunku Jeleniej Góry                    
4. Teren będzie dozorowany przez służby porządkowe firmy "IMPEL", i służby porządkowe organizatora.                    
5. „Regulamin” będzie dostępny na stronie internetowej festiwalu, w siedzibie organizatora oraz będzie 
wywieszony w kilku miejscach na terenie odbywania się imprezy w tym przy wejściu głównym na teren 
imprezy. 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

/ impreza nie biletowana / 

1. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i instrukcją ewakuacji i w razie konieczności 
zastosować się do niej 

2. Uczestnik przebywający na terenie imprezy nie może stwarzać zagrożenia życia innych widzów oraz 
spożywać napoi alkoholowych, poza specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, pod groźbą usunięcia 
go z terenu imprezy 

3. Osoby poniżej 18 roku życia, mogą przebywać na terenie imprezy pod opieką rodziców lub prawnych 
opiekunów, 

4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy - broni, opakowań szklanych, ciężkich przedmiotów 
mogących zagrozić życiu ludzkiemu, takich jak kije baseballowe, rurki, noże oraz alkoholu, środków 
odurzających, substancji psychotropowych 

5. Zabrania się wnoszenia i używania aparatów fotograficznych i wszelkiego sprzętu służącego do 
rejestracji audio video 

6. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy 
7. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągle przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogącego 

spowodować uszkodzenie słuchu, doznać olśnienia wzroku, organizator nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie słuchu lub zdrowia. 

8. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych organizatora 
9. Uczestnik ma obowiązek informowania służb porządkowych o zauważonym zagrożeniu 
10. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi służb porządkowych na jego prośbę 
11. Uczestnik odpowiada karnie i finansowo za stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz 

za uszkodzenie składników mienia. 
12. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, 

wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków. 
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 
14. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku 

odwołania imprezy. 
15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestników, w tym drogi ewakuacyjne. 

          Zatwierdzam 

 


