REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ „Wielka Lekcja Ekologii w TAURON Arenie Kraków”
Informacje ogólne
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Wielka Lekcja Ekologii w
TAURON Arenie Kraków” w dn. 8 października 2018 r. zwanej dalej „imprezą”.
2. Organizatorem imprezy są: Gmina Miejska Kraków, MPO Sp. z o.o. w Krakowie, MPK SA w
Krakowie, MPEC SA w Krakowie, MPWiK SA w Krakowie, KHK SA w Krakowie, ARM SA w
Krakowie.
3. ARM SA jest Koordynatorem imprezy.
4. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
5. Regulamin imprezy jest udostępniony na stronie internetowej www.tauronarenakrakow.pl
Obowiązki Organizatorów
1. Koordynator zapewnia uczestnikom udział w pokazach, prelekcjach, zabawach i innych
aktywnościach wynikających z harmonogramu imprezy.
2. Koordynator zapewnia ochronę imprezy, służby medyczne oraz zabezpieczenie
przeciwpożarowe.
3. MPK SA zapewnia dojazdy z TAURON Areny Kraków do Lamusowni, przy ul. Nowohuckiej 1D.
Autobus będzie odjeżdżał o godz. 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 – miejsce zbiórki przy Recepcji nr
1. Powrót nastąpi z po zakończeniu zwiedzania do TAURON Areny Kraków.
4. Organizator zapewnia dojazdy z TAURON Areny Kraków do Ekospalarni, przy ul. Giedroycia 23.
Autobus będzie odjeżdżał o godz. 9:30, 11:30, 13:30 – miejsce zbiórki przy Recepcji nr 1.
Powrót nastąpi po zakończeniu zwiedzania do TAURON Areny Kraków.
5. Koordynator i Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie imprezy.
6. Koordynator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu
wystawców, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego
własność organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy winni zachowywać się w sposób niezagrażający sobie i innym uczestnikom.
3. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla uczestników.
4. Osoby nieletnie wchodzą na teren imprezy pod opieką dorosłego opiekuna.
5. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie zostaną
wpuszczone na teren imprezy.
6. Zabrania się wnoszenia alkoholu, środków odurzających, przedmiotów stanowiących
zagrożenie dla życia i zdrowia, środków pirotechnicznych.
7. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do ochrony lub punktu
informacyjnego znajdującego się w recepcji głównej.
8. Przypadki zasłabnięcia i innych dolegliwości należy zgłaszać do służby medycznej.
9. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń do poleceń
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wydarzenia.
10. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające
porządek podczas imprezy będą w trybie natychmiastowym usunięte z terenu imprezy.
Utrwalenie przebiegu imprezy
1. Impreza będzie utrwalana na nośnikach video oraz fotografowana. Utrwalony wizerunek osób
uczestniczących może być rozpowszechniany dla celów informacyjnych, dokumentacyjnych
lub promocyjnych.
2. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub filmowanie.

