
REGULAMIN TERENU 
FESTIWALU INTERTONY 2018 

1. Terenem organizacji Festiwalu InterTony 2018 jest wydzielona, ogrodzona i oznakowana część terenu przy 
Stadionie Miejskim Kolejarz 1926 przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach. Impreza zaczyna się o godz. 15.00, a 
kończy około godz. 23.00. 
  

2. Teren został użyczony przez  Burmistrza  Chojnic, na czas organizacji imprezy. Teren jest ogrodzony 
płotkami metalowymi , z zaznaczonymi wejściami i wyjściami i chroniony przez Agencję Ochrony „GRYF”. 

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. Wszystkie osoby przebywające na terenie zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień Regulaminu Terenu oraz Regulaminu Imprezy. 

5. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: 
1) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe; 
2) osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub 
wybuchowe i ewentualnie inne przedmioty wskazane w pkt. 8 regulaminu imprezy; 
3) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub 
sprawdzenia bagażu, bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że osoba próbuje wnieść na teren imprezy 
zabronione środki lub przedmioty). 

6. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które: 
1) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, 
2) pomimo zakazu wniosły w/w środki bądź narzędzia, 
3) zostały wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe. 

7. Zabrania się wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt za 
wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących 

8. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora i służb porządkowych i 
informacyjnych. 

9. W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym osoby wymienione w pkt. 8 zostaną bezzwłocznie 
przekazane Policji. 

10. Za osoby małoletnie przebywające na terenie imprezy odpowiedzialność ponoszą ich dorośli 
opiekunowie. 
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11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z 
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego 
osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku, 
w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę. 

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny: 
1) natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne, 
2) unikać paniki, 
3) stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz przekazywanych komunikatów, 
4) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 
5) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

13. Regulamin jest wywieszony do publicznej wiadomości na stronie wydarzenia na portalu facebook oraz w 
miejscach dostępnych i widocznych na terenie imprezy i terenie przyległym. 
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