
 

 

 

Regulamin imprezy plenerowej organizowanej 

przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 

 

1. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w imprezie „Dzień Dziecka 2022” 

organizowanej  przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zwany dalej MOK, na terenie przyległym do  budynku 

- siedziby MOK przy placu Targowym 10 w Brzesku. 

2. Przebywanie osób na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu. 

3. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy  

i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy 

może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych. 

4. Teren imprezy obejmuje strefę rekreacyjno – kulturalną i gastronomiczną zlokalizowaną przed budynkiem 

RCKB. 

5. Korzystanie z atrakcji zlokalizowanych na terenie imprezy jest bezpłatne.  

6. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do stosowania się do regulaminu,  a w szczególności do: 

a) zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, 

b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących wywołać 

zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników imprezy, 

c) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas korzystania z urządzeń technicznych. 

7. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 

opiekę. 

8. W strefie rekreacyjno – kulturalnej obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Napoje 

i posiłki spożywane na terenie imprezy muszą być pakowane w opakowania i spożywane w bliskiej okolicy 

punktu gastronomicznego. 

9. Zabrania się: 
a) wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

b) zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, 

wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp., 

c) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów 

pirotechnicznych, 

d) palenia tytoniu, 

e) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru, załatwiania potrzeb 

fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na 

terenie imprezy, 

10. Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują pracownicy MOK oraz służby porządkowe powołane 

przez MOK. 

11. Pracownicy służb porządkowych powołanych przez MOK upoważnieni są do wydawania dyspozycji, poleceń 

oraz czynności dotyczących m.in.: 

a) wzywania do opuszczenia imprezy osób zakłócających jej przebieg, 

b) ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego mienia lub 

w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego przekazania ich Policji. 

12. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia  osób obecnych na imprezie oraz mienia, MOK 

jest upoważniony do przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji. 

13. Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do właściwych organów 

ścigania. 

14. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, że poziom hałasu w trakcie występów estradowych 

może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 

16.06.2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

15. Osoby uczestniczące w imprezie, o której  mowa w niniejszym regulaminie, mają prawo do zapoznania się  

z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w  Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku 

dostępnymi na stronie MOK https://mok-brzesko.pl/rodo/. 


