REGULAMIN IMPREZY
„GITAROWY PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”
1. Organizatorem imprezy „Gitarowy Pierwszy Dzień Wiosny”, zwanej dalej Imprezą,
jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, zwane dalej Organizatorem.
2. Wszyscy uczestnicy Imprezy powinni zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
3. Impreza „Gitarowy Pierwszy Dzień Wiosny” odbywa się na Wyspie Słodowej i jest
imprezą jednodniową ogólnodostępną, odbywającą się w poniedziałek 21.03.2016 r.
w godzinach od 13.00 do 22.00.
4. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny.
5. „Gitarowy Pierwszy Dzień Wiosny” nie jest imprezą masową, dlatego na terenie
imprezy może przebywać nie więcej niż 980 osób jednocześnie w przypadku
przekroczenia tej liczby uczestników imprezy pozostałe osoby nie będą wpuszczone
na teren Wyspy Słodowej.
6. Na terenie imprezy nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie ﬁrma
ochroniarska.
7. „Gitarowy Pierwszy Dzień Wiosny” jest imprezą bezalkoholową, dlatego na terenie
imprezy obowiązuje zakaz sprzedawania napojów alkoholowych, jak również środków odurzających i substancji psychotropowych.
8. Podczas Imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia na teren Imprezy:
• alkoholu,
• środków odurzających i substancji psychotropowych,
• niebezpiecznych przedmiotów, ostrych narzędzi oraz broni,
• materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
• środków trujących i promieniotwórczych oraz płynów łatwopalnych.
9. Podczas Imprezy dodatkowo obowiązuje zakaz:
• wprowadzania psów na teren Imprezy,
• niszczenia tablic informacyjnych, ławek, i wszelkich obiektów małej architektury,
• grillowania
• organizowania manifestacji
• prowadzenia pikiet i zbierania podpisów
10. Organizator wprowadza zakaz wstępu na Imprezę osób znajdujących się pod
wpływem alkoholu oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych.
11. Osoby przebywające na terenie Imprezy i znajdujące się pod wpływem alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych oraz osoby zakłócające spokój
i zabawę innym uczestnikom Imprezy zostaną usunięte z terenu Imprezy.
12. Podczas trwania Imprezy obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.
13. Osoby niszczące znajdujący się na terenie Wyspy Słodowej sprzęt lub urządzenia
należące do Organizatora lub do Zarządu Zieleni Miejskiej ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
14. Regulamin Imprezy dostępny jest również na stronie internetowej
wyspa.wroclaw.pl.

