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REGULAMIN IMPREZY

„Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych”
Na podstawie Działu II, Oddział 5, art. 65 ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu
Drogowym (Dz.U. z 2018r. poz.1990 z późn. zm.), ustala się co następuje:
I. Informacja ogólna
1. Organizatorem imprezy „Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych”
(zwanej dalej „Imprezą”) w Mońkach na Al. Niepodległości na odcinku od
ul. Mickiewicza do ul. Tysiąclecia w dniu 08.09.2019 r. jest Starostwo Powiatowe w
Mońkach.
2. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg Imprezy, a także za bezpieczeństwo
przeciwpożarowe.
3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Imprezy jest
bezwzględne respektowanie przez wszystkich uczestników Imprezy postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa
o wykroczeniach.
4. Sprzęt obsługujący Imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w
standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.
5. Impreza jest ogólnodostępna pod warunkiem przestrzegania ogólnie obowiązujących
zasad postępowania i porządku w miejscu publicznym oraz niniejszego regulaminu.
Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać na terenie Imprezy tylko z pełnoletnim
opiekunem.
6. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba przybywająca na terenie imprezy, określonym w
punkcie I.1. niniejszego regulaminu.
7. Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu
dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstanie uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i
odpowiedzialność (również od nieszczęśliwych wypadków).
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz
transmitowanie, rozpowszechnianie oraz pokazywanie głosu lub wizerunku w związku z
działaniami promocyjnymi Imprezy.
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II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy
1.

Impreza odbywa się w terminie 8 września 2019 r. W uzasadnionych wypadkach
organizator może zmienić termin Imprezy, bądź może ona zostać odwołana, jednak po
uprzednim ogłoszeniu.

2.

Teren, na którym odbywa się Impreza, określa Plan Sytuacyjny, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych wypadkach organizator może wyłączyć
niektóre fragmenty terenu przeznaczonego pod organizację Imprezy, jednak po uprzednim
ogłoszeniu.

3.
4.

Plan sytuacyjny dostępny jest w siedzibie Organizatora.
Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i
poleceń służby porządkowej, organizatora Imprezy oraz osób odpowiedzialnych za przebieg
Imprezy. Szczegółowe warunki i sposób działania służby porządkowej zabezpieczającej
Imprezę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. W sprawie
szczeólowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. z 2013r. Poz 1681)

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Na imprezę obowiązuje zakaz wnoszenia:
broni,
alkoholu,
niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
środków odurzających i substancji psychotropowych,
środków trujących i promieniotwórczych,
płynów łatwopalnych,
napojów w opakowaniach szklanych.
Dodatkowo wprowadza się zakaz:
poruszania się na terenie Imprezy pojazdami mechanicznymi,
parkowania samochodów poza miejscami do tego przeznaczonymi,
wprowadzania psów na teren Imprezy,
niszczenia tablic informacyjnych, ławek, trawników i wszelkich obiektów małej i dużej
architektury,
wchodzenia lub przechodzenie przez płoty, parkany, wygrodzenia,
wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników Imprezy,
rzucania wszelkimi przedmiotami
prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z
organizatorem,
sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez
zgody organizatora, z wyjątkiem stałych punktów,
zaśmiecania terenu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

7.

Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod działaniem innych środków psychotropowych albo
zakłócające prawidłowy przebieg Imprezy zostaną usunięte przez służby porządkowe.

8.

W wypadku zdarzeń nadzwyczajnych wszyscy uczestnicy Imprezy są zobowiązani
zastosować się do poleceń przekazywanych systemem nagłośnienia przez organizatora
Imprezy oraz pracowników służb porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą w
szczególności: (1) konieczności opuszczenia terenu Imprezy w związku z powstałym
zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się, przypominając o najbliższych miejscach
wyjścia z terenu Imprezy, (2) zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący
bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy.

9.

Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z ustawy z dnia 26.10.1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z
późn. zm.). W szczególności spożywanie alkoholu jest dopuszczalne tylko w miejscach do
tego wyznaczonych.

10.

Organizator uprawniony jest i zobowiązany do wykonywania postanowień ustawy z dnia
1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2019r. poz 1115)

11.

Podczas imprezy ruch drogowy w okolicy i na terenie imprezy zostanie zmieniony i
należy przestrzegać oznakowania tymczasowego.

12.

Na terenie imprezy mogą się znajdować i wjeżdżać jedynie pojazdy specjalnie
oznakowane przez organizatora.

13.

Organizator zobowiązuje się do informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym
wynikającym z przebiegu imprezy - przed imprezą, jak w czasie jej trwania poprzez środki
masowego przekazu, a także na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
Mońkach www.monki.pl.
III.Postanowienia końcowe

1. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności
zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny, bądź nieprzestrzegające postanowień niniejszego
regulaminu będą usuwane z terenu imprezy przez służbę porządkową, a w szczególnie
niebezpiecznych będą zatrzymywane i przekazywane Policji.
3. W przypadku, gdy działania służby porządkowej okażą się niewystarczające, wystąpi on o
pomoc do Policji.
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4. Niniejszy regulamin dostępny jest w następujących miejscach: w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a oraz w punkcie informacyjnym w dniu
imprezy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem dotyczących bezpieczeństwa
przeciwpożarowego mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia MSW z dnia 3 listopada 1992
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów.
6. Regulamin obowiązuje w dniu imprezy tj. 08.09.2019 r.

