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Z.AR'ZĄDZENIE NR 34119

WOJTA GMII\Y BARTNI CZKA
z dnia tŻ czerwca2019 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu XI Święta Miodu w Gminie Bartniczka

w dniach 15-16 czerwca 2A19 roku.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z20|9 r.poz.506.) zarządzarrt, co następuje:

$ 1. Zatwierdzam regulamin XI Swięta Miodu w Gminie Bartniczka stanowiący

załączniknr 1 do niniejszego zarządzenia.

$ 2. Realizację zadania powierzam kierownikowi Wydziału oświaty, Kultury i

Sportu.

$3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zaruądzenia Nr 34119
WÓjta Gminy Bartniczka
z dnla 12 czerwcaŻll9 r.

REGULAMIN xI ŚWIĘTA MIODU w GMINIE BARTNICaKA

l. otganizator imprezy -L}tząd Gminy Bartniczka.
2. Impreza odbędzie się^15 czerwca2}I9 r. w godz. od 1200 do 2400 oraz 16 częrwca2019 r. w

, godzinachod 12oo do 2loo.
/ 3. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na teręnie miejsca imprezy(boisko gminne) do jej

zakanczęnia, a następnie bęz zrvłoki opuŚcić miejsce imprezy.
4. Zabrania się zbliŻania do linii brzegowej zbiornika wodnego znajdu1ącego się w pobliżu
miejsca iestynu .

5. Wstęp na imprezę jest wolny. osoby małoletnie mogą przebywać na tęrenię imprezy pod
opieką innej osoby dorosłej. otganizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawionę bez
opieki dziecko.
6. Na teren imprezy nie będą Wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwaruają
potencjalne zagroŻenię dla ładu i porządku publicznego.
7. osoby obecne na imprezie mają oborł'iązek zachowywać się r.v sposób nie zagraŻający
bezpieczeństwu innych osób' aw szczególności przestrzegać regulaminu imprezy.
8. Na teren imptezy obowiązuj e zakaz wnoszenia broni, matęriałów pirotechni cznych, petard,
zimnych ogni oraz przedmiotów mogących zagrozić, Ęciu ludzkięmu.
9. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci' ławek , namiotów oraz
wszelkiego mienia, a takŻę przemieszczania urządzefi i mięnia znajdującego się na terenie
lmpręZy.
I0. Zabtania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zaŁJócania ładu,
bezpieczeństvva, mogących stworzyć podłoże konfl iktu.

porządku i

1 t. Uczęstnicy imprezy mają dostęp do okreŚlonych stref zgodnie z zasadami określonymi
przez organizatora.
12. Zabtania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjŚć i dróg dojazdowych dla
sfuzb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzen niezbędnych w przypadku prowadzenia
akcji ratowriczej iub gaśrriczej.
13. Uczestnik imprezy zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem imprezy, który jest
wyrvieszony ptzy wejściu na teren boiska gminnego.
14. Uczestnik impre zy zabowiązanyjest do informowania organizatata, pracownikowi agencji
ochrony bądźpolicJi o zauvłażonym zagtoŻeniu zdtowiai zycia ludzkiego.
15. Uczęstnik imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyżurnego
punktu pomocy medycznej o zauvłażonym zagrozeniu zdrowiai ficialudzkiego.
16. organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienię pozostawione na terenię imprezy.
l7.Uczęstnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zalęcen organizatoru oraz
pracowników agencji ochrony.
18. organizatot wykonując postanowienia niniejszęgo regulaminu działapoprzęzpracowników
ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której
zostały powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku podczas imprezy.
19.Zabrania się wjazóu na tęren boiska gminnego przedimptezą,jak i w czasie jej trwania
pojazdom, które nie posiadają pozwolenia organizatoru oruzparkowania na teręnie odbywającej
się imprezy.
2a.IJdział w imprezie jest jednoczeŚnie wyruŻęniem zgody na wykonywanię zdjęć do celów
promocyjnych gminy. 

- I

2I. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do przebiegu imprezy i
powiadamia uczęstnikó'w o Wprowadzonych zretianachw formie komunikatów ustnych w czasie
jej trwania.
22. a sprawach nie ujętych niniejszym regulaminęm rozstrzyga organizatot.


