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Zatąrik nr 1

do Zarządzeria Nr 9/2020

Dyrektora hflodzieżowego Domu Kultury w Koninie

z dnia 25 czeTwca 2020 roku

REGULAMIN  IMPREZ PLENEROWCH

„MUZYCZNE PODRÓŻE Z MDK9'

§1.

1.    Celem  Regulaminu jest  zapewnienie  bezpieczeństwa imprez  plmtHowych poprzez  okrestenie
zasad zachowania się osób obecnych na imprerie i   korzystaria  przez rie z terenu, na którym
przęprowadzana jest impreza, a także urządzeń, majdująqych się na nim.

2.   Regulamin  dotyczy  wsąrstlrich  osób  uczestniczących  w  imprezach  plenerowych  ,Muzyczne
podróże z RDK" ffganiżowatiych przeż Młodzieżcwy Dom KdttH3r w Kmirie cmz Muzeim
Okręgowe w Koninie na tcmerie Muzeum Okręgowęgo w Koninie.

3.   „Muzycme podróże z MDK" to qrkl letnich koncmów edrikaq5riych w 2020 roku w dniach:
29 czerwca; 13 lipca; 27 lipca; 3 sierpria; 10 sierpria.

4.   Imprezy mają charakter kulturalny a ich celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów
czy idri p®tityqti iĘb społecżHy€h.

§2.

1.    Wstęp   na   imprezy  możliwy  jest  za  okazaniem   zaproszenia   i   podpisani«n   oświadczenia
stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu

2.    Osoby dorosłę uczestiiiczą w imprezach na wlame ryzyko i odpowiedzialność.
3.    Osoby mdoletnie uczestniczą w imprezach na wyłącmą odpowiedzialność osób dorosłych, które

sprawują nad nimi piecz?.
4.    Orgamizator  może   dokonać  wszelkich  możliwych   zmiam   w  przebiegu  imprez   z powodów

nięprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora.
5,   Orgarizamr   mołB   "ierić   progrm   pod   względm   artysbrczzĘm   i   czasowym   bffi

uprzedzeni a i rekompmsaty.

§3.

1.    Osoby uczestniczące w imprezie zóbowiązane są do stosowmia się do miniejszego regulaminu,
a w szczególności do:
a)   zachowywania   się   w   sposób   niezągrażająęy   berieczeństwu   rimych   osób   obecnych

na imprezie;
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b)   zachowania  dystmsu  pomiędzy  imymi  uczestnikami  imprezy,   niebędąqymi  najbliższą
rodziną (min.  2  m); jeżeli  nie będzie to możliwe ndeży  obowiązkowo  zakryć  usta i  nos
mLsecrią;

c)   dezynfekcji rąk;
d)   samodzielnęgo wyposażenia rię ucżestnika imprez5r w materiały ochrony osobistej ;
e)   bezwzględnego    przestrzegania   poleceń i  zarządzeń  służb  odpowiedzialnych  za  ochronę

i bepieczeństwo podczas imprez;
f)   przestrzegania ogólri; przyjęty€h  obycżajów  i  mikamia wyporiedri  i  gestów  mogących

wywołać zbiorową dezaprobatę lub riępokój uczesmików impr€zy;
g)   odpowiedzialności materialnej za sżkody wyrządzone na tgrmie, gdzie odbywa się impreza,

w  stosunku  do  imych  osób  uczestniczących  w  imprerie  jak  i  za  szkody  wyrządzone
w nrieniu Organizatora;

§4.

1.    Zabraria się:
a)   wstępu   na   teren   odbywania   się   imprezy   osobom   zakażonym   wirusem   Covid-19,

przebywającym na kwamtannie lub pod nadzorm ępidemiologicmym;
b)   wstępu na temen  odbywania  się  imprezy  osobom,  które  miały  lub  mają kontalst  z  osobą

zakażoną   wimsem   Covid-19,   których   cżłonkorie   najbliższej   rodziny   lub   otoczenia
przebywają na kwarmtannie lub pod nadzorem epidemiologicmym;

c)   wstępu na teren odbywania się imprezy osobom, które przejawiają oznaki chorobowe np.:
podw5ższona temperatura  (37,5°C),  kaSar,  dergią  kaBzel,  biegunka,  dusmości,  wysypka,
bóle mięśni, ból gffdła, umta smaku czy węchu i ime nietypowe objawy.

d)   wstępu  na  teren  odbywania  się  imprezy  osobom  będąc}m  pod  widocmym  wpływem
alkoholu,   środków   oduizających,   psychotropowych   lub   innych   podobnie   działających
środków;

e)   zakłócania porządku na t«enie imprezy, w t3m gsszmia i wyrieszania haseł o treściach
obscenic2nych, wulgamych i rasistowskich, nawoływaria do waśni na tle mrodowościowynL
religijnym, społecmym itp. ;

f)    agitacji   politycmej   oraz   prezentowania  jakichkolwiek   treści   niezgodnych   z   polskim
prawodawstwm;

g)   wrLosżemia  brmi  i  imych  przedmioóów  riebezpiecznych  oraz  materiałów  wybuchowych
i wyrobów pirotechniczmych ;

h)   wnoszenia i spożywania nąpojów alkoholowych7  środków lub substancji pąychotropowych,
odurzających, lub imych podobnie działająqych środków;

i)    używania słów ogóhje przyjętych za wulgame ]ub obraźliwe;

j)    palria tytonju;
k)   używania otwartego ognia lub wywoływania w inny posób niebepieczĘństwa pożaru,
1)    zaśmiecania tffenu imprezy, a także niszczenia urządzeń majdujących się na terenie imprezy;
m)  wstępu za kuliSr i na scenę osobom nieupoważnionym;
n)   robienia zdjęć i fflmów podczas imprezy.

§5.

1.    Nadzór nad porządkiem  i przebiegiem  imprezy  sprawują  służby porządkowe powołane  przez
Młodrieżowy Dom Kultury w Koninie.

2.    Pracownicy  służb  porządkowych  upoważnicmi   są  do  wydawania  qypozycji  omz  poleceń
dotycząąychm.in.:
a)   wzywania do opuszczenia inqmezy osób zakłócająqych jęj przebieg;
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b)   Lrięcia  osób   stwarząjących  bezpośrednie  zagrożmie   dla  życia  lub   zdrowia  ludżkiego,
ochranimego   mienia   hb   w   inny   posób   naruszających   porząddc   prawny,   w   celu
niezwłocznęgo przekazaria iti Potięji.

3.    W przypadku powstania nićbezpistzeństwa dla zdrowia lub żyria osób ÓbecĘych na iHprezie
oraz mienia,  Młodzieżowy Dom Kulniry w Koninie jest upowaźniomy do przerwaria imprezy
oraz zarządzemia ewakuari.

4.    Ewakuacją do czasu prz}/bycia słuźb ratoriczych kicmiją służby porządkowe Młodzieżowęgo
Domu Kultuqr w Koninie.

5.    Czyny    stmowiące   naruszerie   powszechnie   obowiąziĘjących   przepisów   zgłaszane   będą
do właściwyd organów śrigania.

§6.

1.    Organizator  nie  bieize  odporiedzialności  za  sytuaęie  będące  wynikiem  nie  przestrzegania
zawartych    powyżęj    postanowień    oraz    zarządzeń    i    poleceń    służb    odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i porządćk.

2.    Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutlri  działania  Siły  Wyższęj.  Za siłę wyższą
umąje   się   zdarzenie   będące  poza  kontrolą   OTganizaft}ra,   które   powoduje,   że wykonanie
zobo"riązań jest niemożliwe łub może być tLznme za niemożliwe ze względii na występTĘjące
okoticzności.   Siłę  W}ższą  stanowią  w  szczególności:   wanmld  aflnosferyczne,   awarie  lub
zakłócenia praqr urządzti dostarczriąęych enerrię elektryczną, działaria władz   państwowych
lub   samorządowych   w   zakresie fbrmułowania polityki,  praw  i przępisów mąjących wpływ
na wykonanie zobowiązań.

§7.

1.    Osoby  uczesriczące  w  imprezach,   o  któryćh  mowa  w  niniejszym  ręgulaminie  wyraźąją
do'browolirie zgodę na rieodpłame utrwalerie ich wizenmku w formie zć|jęcia ifliib nągrań wideo
a   także   wykołĘrstanie   ich   wizenmku   w   małriałach   dokHmmta±mych,    edukacyjnych]
inftnnacyjnyćh  i  reklamowyid]  zgodrie  z  ar[.  81  ustawy  z  dnia 4  lutęgo  1994  r.  o  prawie
autorskim   i   prawach   pokrewHych   do cdów   pmomoc}Snych   organiżowmą   imprezy   oraz
działalności własnęj Młodzieżowego Domu Kultuqr w Koninie.

2.   Osoby uczestniczące  w  imprezach,  o  któryd mowa w niniejszym regulamirie,  zobowiąztĘją
sądo  zpozmmia  z  rifbmarii,  o  zasadati  przcżwaHmża  i  otircpr  damych  osobowych
w Młodzieżowym Domu Ki]1tiny w Koninie, dostępr]ymi na stBomie www.mdkkonin.Dl

3.   Ze względu na dochodzenie epidmiologicme na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała
udział w danej  imprezie Oiganizator może udostęprić Głównemu mspeldoratowi  Sanitamemu
i służbom porządkowym dme osobowe uczestników impreąr.

!8.

1,    Udział w impmezach, o których mowajest równoznaczny z akcęptaąją ręgulminu.
2.   Rozsdzyganie  wszel]rich  sporów  i  podęjmowanie  decyzji,  o  których  niniąszy  Regularin

nie trdmije, jk rówmież prawo do interpreóowania wszystkich ząpisów nirięjszego Ręgulaminu
przyshigĘąj e wyłączrie Cbganżza±omoi=rL

3.    Ninięjszy Ręgulaminjest dostępny w siedzitie Organizatora i na stronie www.mdkkonin.Dl
4.    Ręgulamin obowiązujie od ż5.06.ż020 r.
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