
REGULAMIN IMPREZY - FESTIWAL INTERTONY 2018 

1. Organizatorami imprezy są Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej i Chojnickie Centrum 
Kultury. Jest to impreza  niebiletowana, jednak służby porządkowe i informacyjne w uzasadnionym 
przypadku przekroczenia limitu miejsc, nie będą wpuszczały Uczestników na teren imprezy. 

2. Organizatorzy mogą odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na 
teren, na którym odbywać się będzie impreza. 

3. Na teren imprezy Uczestnicy mogą wejść jedynie po przejściu przez punkt kontroli i uzyskaniu opaski 
uprawniającej do uczestnictwa w imprezie. W punkcie kontrolnym służby porządkowe i informacyjne 
sprawdzają , czy uczestnicy nie wnoszą przedmiotów niebezpiecznych. Wyjście następuje jedynie w 
miejscach do tego przeznaczonych. Organizator może żądać zwrotu opaski uprawniającej do uczestnictwa w 
imprezie celem monitorowania ilości Uczestników. 

4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego służby porządkowe i informacyjne imprezy mogą 
wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad 
uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne 
środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 

5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość korzystania z programu artystycznego imprezy. 
Organizatorzy mogą jednak zmienić program bez uprzedzenia i rekompensaty.  

6. Organizatorzy mogą odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą 
organizatorów bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec 
jakichkolwiek osób. 

7. Organizatorzy mogą odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów 
alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

8. Organizatorzy mogą odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz 
innych przedmiotów niebezpiecznych, butów okutych metalem, opakowań szklanych, puszek, jedzenia oraz 
napojów w każdej postaci, urządzeń emitujących promienie laserowe (w tym laserów punktowych), 
fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń 
emitujących dźwięk, zwierząt, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także 
plakatów i ulotek bez autoryzacji.  

9. Organizator zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt za 
wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących. 

10. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu 
wykorzystania jego wizerunku w materiałach publikowanych w mediach. 

11. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i 
odpowiedzialność. 
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12. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych i 
informacyjnych. 

13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych 
powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb porządkowych i informacyjnych. 

14. Organizatorzy zastrzegają na rzecz służb porządkowych i informacyjnych uprawnienie do: 

– sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku 
stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;  
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;  
– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o 
których mowa w pkt. 8 niniejszego regulaminu;  
– wezwania do opuszczenia terenu imprezy masowej w przypadku zakłócania przez Uczestnika porządku 
publicznego lub zachowania niezgodnego z regulaminem imprezy ,  
– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia, a także chronienia mienia; 

15. 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 organizatorów. 

16. O wszelkich aktach wandalizmu, wykroczeniach i przestępstwach dokonanych przez uczestników 
imprezy informowane będą przez Organizatorów odpowiednie organy ścigania. 

17. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

18. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak 
również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorom. 

19. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie wydarzenia na portalu facebook oraz w miejscach 
dostępnych i widocznych na terenie imprezy i terenie przyległym. 
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