Regulamin imprezy
Impreza Muzyczne podróże, na „Moim rynku”, w godz. 18:00 – 19:00
§ 1.
Organizatorem imprezy jest Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, tel. 22 766 40 78, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Legionowie i KZB „Legionowo” Sp. z o.o.
§ 2.
Impreza odbywa się na „Moim rynku”, przy ul. Sobieskiego (ograniczony ulicami Wysockiego i
Piłsudskiego) w godz. 18:00 – 19:00,w terminach: 04.07, 11.07., 18.07., 25.07.2020 r.
§ 3.
Wprowadza się bezwzględny zakaz wnoszenia na teren imprezy broni palnej oraz innych
niebezpiecznych narzędzi.
§ 4.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i/lub odpalania petard, fajerwerków
i innych artykułów pirotechnicznych.
§ 5.
Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa podczas przebywania na terenie imprezy oraz
poddaniu się badaniu temperatury ciała i dezynfekcji rąk przed wejściem.
§ 6.
Każdy uczestnik wydarzenia musi wypełnić ankietę uczestnictwa. Podanie danych przez uczestnika
nie jest przymusowe, jednak stanowi warunek konieczny do wejścia na teren imprezy.
§ 7.
Zakazuje się wnoszenia na teren imprezy napojów w szklanych opakowaniach.
§ 8.
W czasie trwania imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb, pakunków oraz plecaków.
§ 9.
Na terenie imprezy obowiązuje zakaz parkowania i zatrzymywania się pojazdów. Zakaz nie dotyczy
służb porządkowych imprezy oraz pojazdów straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego.

§ 10.
Uczestników imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania oraz spożywania napojów
alkoholowych.
§ 11.
Uczestnicy imprezy mają obowiązek stosowania się do sugestii i poleceń służb porządkowych
i organizatorów imprezy.
§ 12.
Służby porządkowe imprezy uniemożliwią uczestniczenie w imprezie osobom nietrzeźwym
lub zachowujących się agresywnie oraz posiadającym przy sobie materiały pirotechniczne
i przedmioty mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 13.
Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody i ponosi
wszelkie koszty ich usunięcia. Za szkody wyrządzone przez osoby nieletnie odpowiadają rodzice
lub opiekunowie.
§ 14.
Osoby wykraczające w czasie imprezy przeciwko porządkowi publicznemu mogą zostać ukarane
mandatem przez uprawnione do tego służby porządkowe imprezy.
§ 15.
Potrzeby fizjologiczne można załatwiać wyłącznie w przygotowanych w tym celu toaletach.

