
 

Zarządzenie Nr 24/2019
z dnia 5 lipca 2019r.

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

w sprawie Regulaminu imprezy (niemasowej) pod nazwą zaPARKuj w MŁOCHOWIE

organizowanej przez Nadarzyński Ośrodek Kultury

Napodstawie Statutu NOK,stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV.295.2016 Rady

Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu NOK,oraz
zatwierdzenia Statutu (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2016r. poz.11057, z dnia 9 grudnia 2016)

zarządzam, co następuje:

$1

Wprowadzasię Regulaminu imprezy (niemasowej) pod nazwą zaPARKuj w MŁOCHOWIE

organizowanej przez Nadarzyński Ośrodek Kultury, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego
Zarządzenia

$2

Zobowiązuję pracowników do zapoznaniasię z treścią Zarządzenia, dokumentując ten fakt

własnoręcznym podpisem poniżej.

$3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

MEJ E | TOR

Kamila Michalska



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24 /2019
dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

z dnia 5 lipca 2019r.

 

Regulamin imprezy (niemasowej) pod nazwą zaPARKuj w MŁOCHOWIE

organizowanej przez Nadarzyński Ośrodek Kultury (NOK)

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału osób uczestniczących w imprezie

organizowanej przez Nadarzyński Ośrodek Kultury (NOK), 05-830 Nadarzyn,
pl.Poniatowskiego 42, pod nazwą zaPARKuj w MŁOCHOWIE — cykl koncertów
odbywających się na terenie zespołu parkowo — pałacowego przy ul. Platanowej w

Młochowie w dniach 14, 21, 28 lipca, oraz 4,11,18 i 25 sierpnia 2019r. w godz. 16.00 — 18.00

- taras budynku przy kościele pw. Św. Michała Archanioła

2. Przez imprezę rozumie się koncerty niebędące imprezami masowymi w myśl Ustawy o

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 poz. 1870).

3. Organizator każdorazowo przygotowuje 200 miejsc dla uczestników imprezy.

4. Regulamin imprezy udostępnionyjest na stronie Organizatora: https://www.bip.nok.pl/

oraz w gablocie na terenie imprezy.

5. Głównym celem organizacji imprezy jest promocja zabytku architektury, jakim jest park w

Młochowie oraz edukacja muzycznai uatrakcyjnienie czasu wolnego mieszkańcom poprzez

obcowanie ze sztuką.

6. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego

Regulaminu.

7. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.

II. Zasady Organizacyjne i Porządkowe obowiązujące na terenie imprezy
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie

imprezy, ponoszą opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych- nauczyciele,
wychowawcy, opiekunowie grupy.
2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy

obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób

obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz

stosować się do zaleceń pracowników NOK,którzy będą oznakowani poprzez przypięte
butony z logo NOK.
3. Całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowychi pirotechnicznych,
c) środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu.
$. Organizator imprezy może wyprosić z terenu imprezy osoby:

a) będące w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b) zachowujące się agresywnie, w szczególnościjeśli zagraża to innym uczestnikom imprezy,
c) odmawiające wykonywania poleceń wydawanych przez upoważnionych pracowników
NOK,
d) które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin imprezy lub zakłócają
porządek publiczny.



6. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na
imprezie oraz mienia Organizator jest upoważniony do przerwania imprezy oraz zarządzenia

ewakuacji.
7. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują pracownicy NOK.
8. Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą
do właściwych organów ścigania.

9,Uczestników imprezy obowiązuje całkowity zakaz wstępu na scenę, do garderobyi innych

pomieszczeń przeznaczonych do użytku Organizatora i wykonawców.

10. Obowiązuje całkowity zakaz dotykaniai zbliżania się do elementów scenografii,
instrumentów, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

11. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie

zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag pracowników NOKobsługujących
imprezę.
12 Personel NOK ma prawo wydawaćbieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację

organizacyjną.
13.W trakcie imprezy, bez wiedzy i zgody Organizatora, zabronione jest wykonywanie zdjęć,
rejestrowanie, nagrywanie oraz utrwalanie jakąkolwiek metodą.

14. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu pracownicy NOK mogą osobę,
która nie stosuje się do zakazu, wyprosić z terenu imprezy.

15. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy
otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być

wykonywane wyłącznie w trakcie 3 pierwszych utworów.
16. Organizator zastrzega sobie prawo możliwościrejestracji całości imprezy oraz jej

przygotowań wszelkimi możliwymi sposobamirejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać

nagrani także uczestnicy imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział
w imprezie.

17. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów
na wszystkich możliwych polach emisji.
18. Wywieszanie transparentów, plansz bez zgody Organizatora oraz wznoszenie okrzyków

o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.
19. Zabronione jest sprzedawanie, reklamowanie, akwizycja, przeprowadzanie zbiórek

pieniężnych bez zgody właściciela obiektu i Organizatora.
20. Zabronione jest wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren imprezy.

III. Zmiany terminu imprezy
1. NOKzastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprezy oraz do zmian
terminów.
2. NOKzastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy zamieszczona będzie na stronie internetowej
NOK — www.nok.pl
IV. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy.
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