
 

Regulamin Dni Barwic  
30.07-31.07.2022 r. 

 

I. 

1. Niniejszy Regulamin jest wydany przez organizatorów imprezy: Urząd Miejski w Barwicach oraz Ośrodek Kultury i Turystyki, 

zwanymi dalej „Organizatorem". 

2. Każda osoba  przebywająca na terenie Parku Miejskiego w Barwicach  w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest do bezwzględnego 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy.  

II. 

1. Impreza rozpoczyna się o godz. 15.00, 30.07.2022 r. a kończy o godz. 1.00, 31.07.2022 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia imprezy jeżeli nastąpią okoliczności mogące zagrażać bezpieczeństwu 

uczestników. 

3. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.  

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie  działających 
środków;  
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.  
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 
 

III. 

1. Osoby, znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Ochrony i oznakowanych pracowników z 

ramienia Organizatora.  

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

IV. 

1. Alkohol można spożywać tylko i wyłącznie wyznaczonych dwóch strefach gastronomicznych.  

2. Służba ochrony oraz oznakowani pracownicy z ramienia Organizatora mają prawo cofnąć uczestnika spożywającego  alkohol poza 

strefą gastronomiczną na teren strefy. 

V. 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz  porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

 Służby Ochrony i udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.  

VI. 

1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy 

może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.  

VII. 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) na terenie Parku Miejskiego w Barwicach; 

b) w siedzibie Organizatorów: Urząd Miejski w Barwicach ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice,  Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Wojska 

Polskiego 15, 78-460 Barwice 

c) na stronie internetowej www.barwice.pl, 

 

 


