REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU
PODLASKA OKTAWA KULTUR
Białystok 22-25 lipca 2021
1. Organizatorem Festiwalu jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w Festiwalu i przebywają na terenie, gdzie odbywają się wydarzenia organizowane w jego ramach.
3. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.
4. W związku z sytuacją epidemiczną osoby uczestniczące w Festiwalu
zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących aktualnie zasad sanitarnych
(obowiązek zasłaniania ust i nosa, obowiązek zachowania dystansu – 1,5 metra,
obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Festiwalu).
5. Liczba uczestników Festiwalu – widzów – nie może przekroczyć 250 osób.
(Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii).
6. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Festiwalu
może wezwać uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa wezwać do opuszczenia przez niego terenu
Festiwalu.
7. Organizator może odmówić wstępu na Festiwal osobie, u której stwierdzono
posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
8. Organizator może odmówić wstępu na teren Festiwalu osobie, u której
stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych.
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9. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Festwialu.
10. Uczestnik Festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Festiwal w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
11. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
12. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy
Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich
zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
13. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz na terenie Festwialu.
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