WODOWANIE SZTUK 2019
Regulamin Imprezy
Plac Heweliusza | Gdańsk, 10 czerwca 2019 r.
1.

Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania imprezy pod nazwą WODOWANIE SZTUK

2019 odbywającej się na terenie Placu Heweliusza w Gdańsku, 10 SIERPNIA 2019 roku (zwanej
dalej Imprezą).
2.

Celem Imprezy jest stworzenie wydarzenia kulturalnego wokół Fontanny przy Placu im. Jana
Heweliusza w Gdańsku, obchody jubileuszu Gdańskiej Infrastruktury WodociągowoKanalizacyjnej Sp. z o.o. oraz promocja pokazów Fontanny z carillonem Kościoła św. Katarzyny
w Gdańsku.

3.

Organizatorem imprezy jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

4.

Uczestnikami Imprezy będą osoby, które wezmą udział w wydarzeniu artystycznym pod
tytułem WODOWANIE SZTUK 2019 odbywającego się na terenie Placu Heweliusza w Gdańsku,
10 sierpnia 2019 roku w godzinach 18.00-22.00.

5.

Udział w Imprezie jest bezpłatny.

6.

W Imprezie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i dzieci pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych.

7.

Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich uczestniczących w Imprezie lub za szkody przez nie
spowodowane odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

8.

Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zapisów tego
Regulaminu.

9.

Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

10.

Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników
porządkowych, ochrony, policji, straży pożarnej i pracowników Organizatora.

11.

Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu.

12.

Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów z wyjątkiem: pojazdów służb
bezpieczeństwa i ochrony oraz oznakowanych pojazdów organizatora,

13.

Odpady żywności, opakowania oraz wszelkie inne śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych
do tego celu pojemników.

14.

Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane wyłącznie
przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.

15.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na
terenie bez dozoru właściciela.

16.

Wszelkie przypadki naruszenia porządku i mienia będą zgłaszane Policji bądź służbom
porządkowym. Uczestnicy imprezy odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone
Organizatorowi lub innym Uczestnikom.

17.

Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające
porządkowi publicznemu zostaną poproszone o opuszczenie terenu Imprezy.

18.

Organizator zorganizuje podczas Imprezy darmowe warsztaty taneczne (tango argentyńskie),
które zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

19.

Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku
w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych i promocyjnych realizowanych przez
Organizatora, w związku z Imprezą.

20.

Osoby uczestniczące w Imprezie udzielają nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie.
- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
- Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
- Wykorzystanie do promocji i organizacji wydarzenia.
- Udostępnienie partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w Imprezie,

21.

Organizator ma prawo bez uprzedniej zgody Osoby uczestniczącej przekazywać prawo do
opublikowania i rozpowszechniania jego wizerunku podmiotom trzecim na ww. polach
eksploatacji bez ograniczeń i wobec tego Osoba uczestnicząca biorąc udział w imprezie zrzeka
się wszelkich roszczeń z tym związanych.

22.

Informacje o warsztatach oraz formularz zapisów znajdują się na stronie www.giwk.pl

23.

Osoby uczestniczące w warsztatach tanecznych oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na
uczestnictwo w zajęciach.

24.

Osoby uczestniczące w warsztatach tanecznych są zobowiązane do niezwłocznego
poinformowania trenera w przypadku kontuzji, gorszego samopoczucia lub innych problemów
ze zdrowiem, które wystąpią w trakcie zajęć.

25.

Trener ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć.

26.

W trakcie imprezy na terenie Skweru Heweliusza obowiązuje bezwzględny zakaz:
- Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
- Palenia tytoniu.
- Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa.
- Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych.
- Wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy, w tym
niszczenia terenów zielonych, w tym wchodzenia na drzewa.
- Wzniecania ognia.
- Poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rolkami itp.
- Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż w miejscu do tego
przeznaczonym.
- Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i
bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obrażać lub poniżać inne osoby.

