ZARZĄDZENIE NR 63/2013
WÓJTA GMINY LUBACZÓW
z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu imprezy kulturalno-rozrywkowej "Festiwalu Kultur
i Kresowego Jadła" w 2013 r.
Na podstawie art. 31 oraz art.7 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
(t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. W celu organizacyjnego przygotowania oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego
w czasie trwania Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła ustala się "Regulamin imprezy kulturalnorozrywkowej Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2013
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 lipca 2013 r.
REGULAMIN IMPREZY KULTURALNO - ROZRYWKOWEJ „FESTIWALU KULTUR
I KRESOWEGO JADŁA” W DNIU 04.08.2013 W BASZNI DOLNEJ
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w trakcie trwania imprezy będą
przebywały na jej terenie.
2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na imprezie.
3. Organizatorem imprezy „Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła”
jest Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wójt Gminy Lubaczów.
4. W imieniu Organizatorów działa Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie w następującym
zakresie:
– podpisywanie umów z wykonawcami;
- podpisywanie umów z podmiotami zabezpieczającymi infrastrukturę techniczną potrzebną do
zorganizowania imprezy;
- zawarcie umowy ubezpieczenia imprezy.
5. Parkingi wyznaczone przez organizatora są płatne, niestrzeżone. Opłaty pobierają osoby
upoważnione przez Organizatora.
6. Ruch na parkingach jest kierowany przez służby upoważnione przez Organizatora oraz
ewentualnie przez funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.
7. Zabrania się biwakowania i przebywania na terenie parkingów w celach nie związanych z jego
przeznaczeniem.
8. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i zwiedzających zabrania się parkowania pojazdów
w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych.
Obowiązuje bezwględny zakaz wejścia na wygrodzony teren pokazów rycerskich oraz
rekonstrukcji historycznej.
9. Organizator nie zapewnia ochrony mienia podczas imprezy.
10. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez odwiedzających w czasie trwania
imprezy, w tym także spowodowane kradzieżą oraz za szkody spowodowane ogniem lub innymi
zdarzeniami losowymi.
11. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie
jej trwania jest respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz ewentualnych poleceń
ustnych wydawanych w trakcie trwania imprezy przez służby porządkowe.
12. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim jej
uczestnikom, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
13. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich
odpowiedzialność.
14. Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:
a) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
b) posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje środki lub
substancje, o których mowa w ust. 9.
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15. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu.
16. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia na teren imprezy broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych.
17. Osoby znajdujące się na terenie imprezy, które będą dopuszczać się zakłócenia porządku,
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą
wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte
z imprezy przez służby porządkowe.
18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas
trwania imprezy poprzez:
- służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
- służby informacyjne;
- udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
- zabezpieczenie pożarowe przez jednostki OSP.
19. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny
z udzieleniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a następnie rozpowszechnianie do celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
20. Rozmieszczenie Punktów Medycznych, Punktu Informacyjnego oraz pozostałych obiektów
znjduje się w załączniku nr 2 do zarządzenia przedstawiającym Plan sytuacyjny terenu.
20. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej UG Lubaczów;
- przy wejściach na plac festiwalowy (wyciąg z Regulaminu oraz Plan sytuacyjny).
21. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się zapisy Kodeksu cywilnego.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
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