
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ PN. „6. FESTIWAL RÓŻ” 
 

8 LIPCA 2018 r., 
 

PLAC 11 LISTOPADA 
 

 

Organizator: gmina Łask 
 
Miejsce imprezy: Plac 11 Listopada (rynek) 
 
Czas trwania imprezy: w godz. 10:00-21:30 
 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Cel imprezy 
 

�  integracja mieszkańców gminy Łask, 
 

�  podniesienie atrakcyjności gminy poprzez ofertę ciekawej imprezy kulturalnej. 
 
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy 

będą przebywały na terenie, na którym jest ona przeprowadzana. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się 

do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. 
 
 

II ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

IMPREZY: 
 
 

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców 
 
gminy Łask oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, a wstęp na nią jest wolny. 
 
2.Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie 

odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. 
 
3.W dniu 8 lipca 2018 r. w godz. Od 6:00 do 21:30, Plac 11 Listopada zostanie 

wyłączony z ruchu drogowego w związku z czym pojazdy winny zostać usunięte z tego terenu 

oraz parkowane poza miejscem imprezy (najbliższy parking ulica Górna, Plac Dąbrowskiego) 



 

4. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej 

pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 
 
5. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie 
 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w 

szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy. 
 

6. Osoby przebywające na terenie Imprezy mają obowiązek stosowania się 
 

do zaleceń służb porządkowych Organizatora oraz Policji, mających na celu 

zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 
 

7. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających. 
 
8. Zakazane jest: 
 

a) niszczenie oznaczeń , nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się 

na terenie Imprezy, 
 

b) niszczenie krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy. 
 
9. Zakazuje się wprowadzenia psów bez kagańca. 
 

10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować 

zgodnie z poniższą instrukcją: 
 

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy Plenerowej pn.: „6. 

Festiwal Róż” zobowiązany jest: 
 

�  powiadomić służby porządkowe Organizatora Imprezy 
 

�  powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 

zagrożenia 
 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. 
 

Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, 
 

że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze 

względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki 

atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, 

ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych 

w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie 

zobowiązań. 
 

12. Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich 

wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych, publikacjach 

promocyjnych realizowanych przez Organizatora. 



 

13. Do prowadzenia działalności handlowej na terenie Imprezy są uprawnione jedynie osoby 

posiadające zgodę Organizatora. Działalność handlowa może być prowadzona jedynie w 

wyznaczonych miejscach. Wystawcy zobowiązani są do posiadania własnych koszy na 

odpadki, ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie 

miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich 

działalności. 
 
14. Organizator nie zapewnia przyłącza prądu. 
 
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wystawców i mienie 
 

uczestników Imprezy. 
 

16.Niniejszy regulamin jest dostępny: 
 

�  na stronach internetowych Organizatora – www.lask.pl, www.festiwalroz.lask.pl, 
 

�  w Punkcie Informacji Turystycznej na terenie Imprezy, 
 
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2018 r. 


