
Regulamin Imprezy „Dożynki Gminno-Parafialne 2022”  
  
  

1. Impreza odbywać się będzie dn. 28.08.2022 r. na Placu Rynku w Urzędowie.  

  

2. Organizatorem „Dożynek Gminno-Parafialnych 2022" jest Ośrodek Kultury w Urzędowie i Gmina Urzędów. 

  

3. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.  

  

4. Zakazuje się wprowadzania psów.  

  

5. Osoby  małoletnie  uczestniczą  na  wyłączną  odpowiedzialność  osób,  które  sprawują 

nad  nimi  pieczę.  

  

6. Osoby biorące udział w imprezie są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  

  

7. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować 

się do zaleceń przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.  

  

8. Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren odbywania się imprezy z wyłączeniem pojazdów oznakowanych niezbędnych do 

obsługi technicznej imprezy i pojazdów służb ratowniczych, porządkowych i informacyjnych.  

  

9. Osoby przyjeżdżające na imprezę własnym pojazdem są zobowiązane do zaparkowania pojazdu poza miejscem odbywania się 

imprezy w miejscach wyznaczonych lub innych, gdzie parkowanie jest w tym dniu dozwolone.  

  

10. Na odcinkach wyłączonych z ruchu drogowego uczestnicy mogą poruszać się po jezdni bez ograniczeń, są jednak zobowiązani 

do bezwzględnego opuszczenia jezdni na polecenie służb porządkowych.  

  

11. Z chwilą przywrócenia ruchu pojazdów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego.  

  

12. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

  

13. Osoby agresywne, dopuszczające się wybryków chuligańskich lub wywołujące zgorszenie, nietrzeźwe lub znajdujące się pod 

wpływem podobnie działającego środka mogące swym zachowaniem zakłócić prawidłowy przebieg imprezy mają zakaz wstępu 

na imprezę.  

  

14. Służby porządkowe mają prawo wydać w/w osobom polecenie opuszczenia imprezy, a w przypadku nie zastosowania się do 

polecenia usunąć je poza teren imprezy, odwieść do miejsca zamieszkania lub umieścić w Policyjnej Izbie Zatrzymań.  

  

15. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych, broni, materiałów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

  

16. Zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności będzie traktowane jako wykroczenie z art. 145 Kodeksu 

wykroczeń.  

  

17. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Rynku w Urzędowie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w 

strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.  

  

Regulamin imprezy „Dożynki Gminno-Parafialne 2022” umieszczony będzie:  

• na placu Rynku w Urzędowie,  

• na stronach internetowych: www.urzedow.pl; www.gokurzedow.pl.  

  

  

  

  

  

http://www.urzedow.pl/
http://www.urzedow.pl/
http://www.gokurzedow.pl/
http://www.gokurzedow.pl/
http://www.gokurzedow.pl/

