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REGULAMIN
FESTIWALU HISTORYCZNEGO- MSZCZONÓW
21-22.09.2013r.
MIEJSCE I DATA IMPREZY:
Plac Piłsudskiego w Mszczonowie – 21 – 22 wrzesień 2013 r.
ORGANIZATOR:
MSZCZONOWSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE
UL. Żyrardowska 4 96-320 Mszczonów

UCZESTNICY FESTIWALU
ZOBOWIĄZNI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZAKAZU:
wnoszenia i posiadania broni / palnej, gazowej, pneumatycznej/,
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego
użytku : płoty, parkany, ogrodzenia, wchodzenia na budynki, słupy, rusztowania itp.
- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników.
- wnoszenia, sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.
- wnoszenia alkoholu.
- płynów i napojów w opakowaniach szklanych.
- rejestrowania wizji i fonii / jedynie za zgodą organizatorów /.
- wprowadzania zwierząt, - tylko pod pełną kontrolą / smycz, kaganiec/.
- rzucania wszelkimi przedmiotami.
- prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej nie uzgodnionej
z organizatorem imprezy.
- prowadzenia zbiórek pieniężnych , akwizycji i promocji nie związanych
z organizatorem.

OSOBY W STANIE NIETRZEŹWYM, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH
/zakłócające porządek, agresywne itp./
NIE BĘDĄ WPUSZCZANE, I BĘDĄ USUWANE Z TERENU, NA KTÓRYM
ODBYWA SIĘ FESTIAL.
Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na festiwal lub usunięcia
z terenu osoby nie przestrzegające regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach
ujęcia i przekazania policji

DODATKOWO UCZESTNICY IMPREZY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ;
- przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.
- bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych / ochrony/, oraz
organizatora imprezy.
- zastosowania się w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych do poleceń przekazywanych przez
organizatora imprezy ( przy użyciu dostępnych środków nagłośnienia) , bądź pracowników
służb porządkowych.
Polecenia te dotyczyć mogą:
- opuszczenia terenu festiwalu, w związku z powstałym zagrożeniem.
- zachowania się w ściśle określony sposób, gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom
festiwalu.

Zasady zachowania osób podczas festiwalu
-osoby znajdujące się na terenie festiwalu powinny stosować się do zaleceń organizatora,
wyrażonych w regulaminie, oraz służb porządkowych, a także zachować ostrożność przy
opuszczaniu miejsca uroczystości.

Sposób zabezpieczenia festiwalu w służby porządkowo-ratunkowe
plan zabezpieczenia festiwalu - OCHRONA „SORSEY”
kontakt organizatora z szefem ochrony za pomocą telefonu
komórkowego
oznakowanie organizatorów festiwalu za pomocą identyfikatorów.
zabezpieczenie służby medycznej - Pogotowie Ratunkowe (teren imprezy).
zabezpieczenie służby pożarniczej - Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie.
zabezpieczenie służby policyjnej - Komisariat Policji w Mszczonowie.

Zabezpieczenie terenu :
Taśmy, bariery i płotki służące do odgrodzenia miejsca festiwalu
pomieszczenie dla organizatorów i służb kierujących zabezpieczeniem festiwalu
Mszczonów, Plac Piłsudskiego
W przypadku zaistnienia spraw spornych , nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyzje podejmuje ORGANIZATOR.
Służby ochrony / Agencja Ochrony/ posiadają , żółte kamizelki z napisem
OCHRONA „SORSEY”

