
REGULAMIN OTWARCIA FONTANNY  
Na Placu Heweliusza 

Gdańsk 8 sierpnia 2014r. 
 

 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania imprezy pod nazwą „Otwarcie 

fontanny na Placu Heweliusza” odbywającej się na terenie Placu Heweliusza w Gdańsku, 

8 sierpnia 2014 roku (zwanej dalej Imprezą). 

2. Celem imprezy jest uroczysta inauguracja nowo wybudowanej fontanny, 

upamiętniającej inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Gdańsku. 

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

o.o. 

4. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba, która weźmie udział w otwarciu fontanny, tzn. 

znajdzie się na terenie Placu Heweliusza w Gdańsku, w godz. 22.00- 23.00. 

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. Zabrania się: 

 Wnoszenia na Imprezę masową broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów 

(narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych. 

 Wzniecania ognia 

 Wnoszenia na Imprezę masową napojów alkoholowych, środków odurzających i 

substancji psychotropowych. 

 Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, w 

szczególności na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych oraz zastawiania tych 

dróg. 

 Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych 

 Dewastowania urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, elementów 

reklam, dekoracji oraz dewastowania przyrody. 

 Wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i 

bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub 

poniżających inne osoby.  

 Wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności. 

13. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów z wyjątkiem: 

          pojazdów służb bezpieczeństwa i ochrony oraz oznakowanych pojazdów organizatora, 

14. Odpady żywności, opakowania oraz wszelkie inne śmieci należy wyrzucać do 

przeznaczonych do tego celu pojemników. 

15. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane 

wyłącznie przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione  na 

terenie bez dozoru właściciela. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 Odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym, osobom u których 

stwierdzono posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, u której stwierdzono posiadanie broni, 

noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty 

(puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą stanowić zagrożenie dla innych 

uczestników imprezy masowej, oraz w innych uzasadnionych przypadkach.; 



 Odmówienia wstępu na imprezę osobom, co do której obowiązuje orzeczony przez 

Sąd środek karny w postaci zakazu wstępu na  Imprezę masową lub nakaz 

powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 

na podstawie art.6 pkt.4 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.; 

 Usunięcia z terenu Imprezy osób, których zachowanie narusza zasady dobrych 

obyczajów, które swoim zachowaniem zakłócać będą porządek publiczny, oraz osoby 

których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych uczestników lub zachowują się 

niezgodnie z niniejszym regulaminem i zastosuje odpowiednie kroki, aby zarządzenie 

zostało wykonane; 

 Odmówienia uczestnikowi Imprezy wejścia, na teren imprezy z psem bądź innym 

zwierzęciem; 

 Zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym. 

18. Organizator ma prawo wobec osób uczestniczących w imprezie przy wejściu na teren 

imprezy, a także w jej trakcie do: 

 legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagaży i 

odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te    wnoszą lub posiadają przedmioty, 

o których mowa w punkcie 9 niniejszego regulaminu; 

    wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku 

niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

    ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla  życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

19. 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. 

20. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do 

służby medycznej  (punkt medyczny znajduje się miedzy Wielkimi Młynami, a Domem 

Młynarza.) 

21. UWAGA!!! Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie 

dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu. 

22. 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.  

 

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje konsekwencje określone ustawą z dnia 

22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 909 

wraz z nowelizacjami Dz.U.z 2009r.  z 20.03.2009r). 

 

 

Regulamin udostępniony zostanie: 

- na stronie www.giwk.pl 

- Na miejscu wydarzenia, w  widocznej lokalizacji  

http://www.giwk.pl/

