REGULAMIN LDZ ALTERNATYWA 2019
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez:
Fabrykę Sztuki w Łodzi
z siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
RIK 1/2007
NIP: 728-26-40-492
która jest Organizatorem Imprezy pod nazwą:
LDZ Alternatywa 2019
która odbędzie się w dniach 11.07, 18.07, 25.07, 1.08, 8.08, 22.08 i 29.08 br. w Łodzi.
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały
na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie
w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
4. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji
ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Imprezie.
„Teren Imprezy” oznacza lokalizację w której przeprowadzana jest Impreza (udostępnione dla
Uczestników Imprezy obiekty wymienione w punkcie 1 Regulaminu) lub inne miejsce, w które
Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów, podane do publicznej wiadomości
przed Imprezą.
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem imprezy może być
osoba pełnoletnia. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 15 lat,
może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub za jej zgodą.
II WSTĘP NA TEREN IMPREZY

5. Wstęp na teren Imprezy jest nieodpłatny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia wstępu na Imprezę w danym obiekcie będącym
Terenem Imprezy w przypadku, gdy liczba Uczestników Imprezy przekroczy 450 osób.
7. Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom które odmawiają poddania się czynnościom
określonym w ust. 23 oraz 24 Regulaminu.
8. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających;
b. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających ryzyko
spowodowania niebezpieczeństwa;
c. nie poddającym się poleceniom służb porządkowych;
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d. posiadającym niebezpieczne przedmioty – ocena przedmiotów jako niebezpiecznych
należy do Służb Porządkowych.

9. Organizator Imprezy zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania pojazdów na teren
zaplecza Imprezy w czasie jej trwania. Każda osoba wjeżdżająca pojazdem na Teren Imprezy
zobowiązana jest bez wezwania Służb Porządkowych okazać dowód uprawniający do wjazdu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Terenu Imprezy w dowolnym momencie bez
podania przyczyny.
III ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

11. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas
trwania Imprezy, poprzez m.in. Służby Porządkowe.
12. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani
są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń
może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
13. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający i nieszkodzący innym osobom, a
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
14. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom
nieletnim. Podmioty prowadzące sprzedaż na terenie Imprezy mają prawo żądać okazania
dokumentu tożsamości w celu ustalenia wieku kupującego.
15. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
16. Uczestniczy mogą spożywać wyroby tytoniowe tylko w specjalnie wyznaczonych przez
Organizatora do tego celu strefach.
17. Zakazane jest:
a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie Imprezy;
b. wchodzenie na Teren Imprezy poza wyznaczonymi wejściami;
c. przebywanie poza strefami wyznaczonymi dla Uczestników Imprezy;
d. używanie wulgarnego słownictwa.
18. Zabrania się wnoszenia (wprowadzania) i posiadania w trakcie Imprezy:
a. wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni i amunicji oraz petard;
b. przedmiotów o znacznych gabarytach, zamkniętych paczek, pakunków itd.;
c. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
d. urządzeń do wytwarzania hałasu;
e. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
19. Ponadto zakazuje się na Terenie Imprezy prowadzenia bez zezwolenia Organizatora
jakiejkolwiek działalności:
a. handlowej (w tym sprzedaży alkoholu, działalności promocyjnej, marketingowej);
b. innej zarobkowej;
c. politycznej (w tym rozdawania ulotek).
20. Za nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie i naruszanie porządku
publicznego wobec osób winnych mogą być podjęte sankcje:
a. zatrzymanie do depozytu niebezpiecznych przedmiotów;
b. usunięcie z Terenu Imprezy;
c. zakaz wstępu na Teren Imprezy;
d. skierowanie wniosku o ukaranie do odpowiedniego sądu.
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21. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę.

22. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalanie przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,
mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania
w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań.
Organizator niezwłocznie przekazuje je prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na
Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy materiały, nie
zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań,
przechowuje się po zakończeniu imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie
ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
23. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
uprawnione zgodnie z przepisami do:
a. sprawdzania osób pod kątem ewentualnego zagrożenia z powodu spożycia alkoholu,
środków odurzających, wnoszenia i posiadania broni, lub innych przedmiotów
niebezpiecznych;
b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te,
wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty;
c. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowujących się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania
tych poleceń – wezwanie ich do opuszczenia Imprezy;
e. wezwania do opuszczenia Imprezy osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem
środków odurzających lub psychotropowych;
f. stosowanie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na
członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z
dnia 2 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.);
g. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, także chronionego mienia.
24. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
25. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być
wyposażeni m. in. w:
a. ręczne wykrywacze metalu;
b. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo
niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych
dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te
przedmioty i po ich odebraniu sporządza się protokół z tej czynności, a następnie przekazuje te
osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
27. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek
pożaru;
b. Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji,
sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
udzielania pierwszej pomocy medycznej;
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c. Służby porządkowe i techniczne zobowiązane są do utrzymania w stanie wolnym
wjazdów i wyjazdów (dróg i przejść ewakuacyjnych).
IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

28. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie
będzie zobowiązany do zwrotu żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników Imprezy.

29. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych
powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa itp., a ponadto prawo do ustalenia
i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i
rekompensaty.
30. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy
może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych. Organizator rozpowszechni wizerunek osób utrwalonych z Terenie Imprezy z
poszanowaniem obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Wszelkie prawa do nazwy i logotypu Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalnie
programy i gadżety będą dystrybuowane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych
przez Organizatora punktach dystrybucji.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań
jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
Siłę wyższą stanowią w szczególności:
a. warunki atmosferyczne;
b. awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło,
światło;
c. działania wojenne;
d. działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki,
praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, przebieg Imprezy.
33. Niniejszy Regulamin jest dostępny na terenie obiektu wymienionego w punkcie 1 (przy głównym
wejściu do obiektu) oraz na stronie www.fabrykasztuki.org
34. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
35. W niektórych częściach obiektu będącego Terenem Imprezy mogą obowiązywać dodatkowe
Regulaminy, które w sposób szczególny określają zasady przebywania Uczestników Imprezy w
danej części obiektu.
36. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2019 roku.
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