Regulamin imprezy - BEACH PARTY 2021

I.

Informacje dla uczestników.

1. Wydarzenie odbędzie się 14 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Sportów Wodnych
w Łące, ul. Piotra Skargi 44.
2. Udział każdego uczestnika w wydarzeniu możliwy jest tylko na podstawie płatnej
wejściówki, dostępnej na stronie bilety.pckul.pl.
3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Zakupu Biletów – Beach
Party, dostępnego na stronie www.pckul.pl w zakładce Regulaminy.
4. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób (do limitu nie wlicza się
osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).
5. Wydarzenie nie ma charakteru imprezy masowej.
6. Organizatorem Wydarzenia jest Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w
Pszczynie, przy ul. Piastowskiej 1 (43-200 Pszczyna), wpisane do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Pszczynie pod numerem 2, REGON:
000281312, NIP: 638 – 10 – 15 – 727;
II. Wytyczne dla uczestników.
1. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony
osobistej.
2. Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek zdezynfekować
dłonie.
3. Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek założyć maskę
i pozostać w niej na czas całego wydarzenia.
4. Osoby obecne na wydarzeniu mają obowiązek utrzymania 1,5 m odległości
pomiędzy uczestnikami.
Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:
a) uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu
na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom
Organizatora.
6. W przypadkach wymagających interwencji lekarza należy powiadomić Organizatora
imprezy.
7. Korzystanie z wyznaczonych toalet jest możliwe pojedynczo.
8. Od godz. 20:00 na terenie Wydarzenia mogą przebywać wyłącznie osoby
posiadające bilet, które ukończyły 15. rok życia.

9. Po zakończeniu wydarzenia prosimy uczestników o opuszczanie terenu
z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
III. Pozostałe informacje
1. Organizator ma prawo dokonania wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy
z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
2. Organizator ma prawo zmienić charakter imprezy w przypadku, gdy zmianie ulegną
obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.
4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie
nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.
5. Organizator może usunąć z miejsca realizacji imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z regulaminem.
6. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy
podporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją.

bezwzględnie

7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

