Regulamin imprezy
Aleksandrowska Strefa Kibica EURO 2020
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 11 listopada 98, Aleksandrów Łódzki)
1. Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, pl. Kościuszki 2, 95-070
Aleksandrów Łódzki.
2. Impreza odbywa się na wydzielonym, ogrodzonym terenie MOSiR im. Wł. Smolarka, ul. 11
listopada
98,
95-070 Aleksandrów Łódzki.
3. Czas trwania imprezy, to 12 dni meczowych w terminach: 14.06, 19.06, 23.06, 26.06, 27.06,
28.06, 29.06, 2.07, 3.07, 6.07, 7.07, 11.07.2021 r.
4. Impreza ma charakter otwarty, darmowy z ograniczoną do 950 ilością miejsc.
5. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o aktualne na dzień przeprowadzenia imprezy
Rozporządzenie Rady Ministrów „W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” oraz o „Wytyczne dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny
Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl; www.mkidn.gov.pl oraz
www.gis.gov.pl
6. Uczestnictwo w imprezach oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów
niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników
Organizatora imprezy, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i
przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
8. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów,
sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kasze)
9. Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do noszenia otrzymanej przed wejściem opaski
na rękę. Opaska uprawnia do uczestnictwa w imprezie w jednym dniu meczowym.
10. Osoby małoletnie (do 12 r. ż) mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej, jednak również muszą posiadać opaskę na ręku.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru transmitowanych meczów.
12. Uczestnicy, przebywający na terenie imprezy w czasie jej trwania biorą całkowitą
odpowiedzialność:
· za wprowadzane na teren imprezy zwierzęta. Uczestnik musimy mieć nad zwierzęciem
całkowitą kontrolę (zwierzę musi być na smyczy). Zwierzę w żaden sposób nie może
być uciążliwe dla otoczenia, czy agresywne w stosunku do ludzi lub innych zwierząt,
· za wprowadzane na teren imprezy rower, hulajnogi, wózki.
13. Na terenie imprezy w czasie jej trwania obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach i
hulajnogach.
14. Służby porządkowe mają prawo do:
· usuwania z miejsca przeprowadzania imprezy osób, które swym zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niegodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem
imprezy,
15. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
· legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości w uzasadnionych przypadkach
naruszenia niniejszego regulaminu,

·

przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, alkohol, środki odurzające.
16. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie
· znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków
· zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenia
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
17. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że:
· wstęp na teren obiektu, gdzie odbywa się impreza jest równoznaczny z udzieleniem
zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju
zapisu wizerunku jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie,
rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek
programem audiowizualnym przedstawiającym imprezę,
· nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów imprezy z tytułu wykorzystanego
wizerunku
w materiałach prasowych, telewizyjnych oraz nagraniach audio i video relacjonujących
przebieg imprezy,
· może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować
uszkodzenie słuchu,
· może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie olbrzymiego, pulsującego oświetlenia
mogącego spowodować uszkodzenie wzroku lub wywołać ukryte schorzenia organizmu
za co organizator nie odpowiada,
· na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania
zawartych postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
porządek.
19. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów
obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu,
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby
porządkowej, informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, na zasadach
określonych w art. 38 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia.
9. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego na terenie gdzie odbywa się impreza, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za
szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
10. Punkt medyczny (karetka) jest usytuowany na placu, na którym odbywa się impreza. W razie
potrzeby należy wezwać dodatkowe pogotowie ratunkowe - tel. 999 lub 112.

