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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu województwa łódzkiego
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN 
 Festiwalu Myślenia Projektowego 2015
„Łódzkie promuje.” 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez Konsorcjum Bussines Consulting Sp. Z o.o., z siedzibą w Ka-
towicach ul. ul. 1 Maja 88, NIP: 634–012–87–36, Wzorro Design S.C K. Pełka, M. Krater, 
N. Jakóbiec, z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 55/7, NIP: 634–282–67–46 – Organi-
zatora Imprezy pod nazwą: Festiwal Myślenia Projektowego, który odbywa się w dniach 
18 – 24.06.2015 roku w Łodzi na obszarze Centrum Promocji Mody przy ul. Wojska 
Polskiego 21 oraz Widzewskiej Manufaktury przy Al. Piłsudskiego 135 (zwanej dalej: 
„Imprezą” ). 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą prze-
bywały 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. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory 
umieszczone w widocznym miejscu.
„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment na którym przeprowadzana jest Impreza lub 
inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do pub-
licznej wiadomości przed Imprezą;
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem imprezy może być 
osoba małoletnia (pozostająca pod opieka i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod 
której pieczą pozostaje).

II WSTĘP NA TEREN IMPREZY 

5. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wy-
darzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia wstępu na Imprezę.
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5a. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 15 lat, może on uczest-
niczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

6. Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie:
— zakazujące wstępu na imprezę masową w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa 

w art. 22 Ustawy,
— zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 

masowych, wydanych przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletnich na podstawie art. 6 pkt 2 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b) które odmawiają poddania się czynnością określonym w ust. 19 Regulaminu.
7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, psychotro-

powych lub innych podobnie działających,
b) posiadających broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, 

o których mowa w ust. 14 Regulaminu, 
c) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających ryzyko 

spowodowania niebezpieczeństwa, 
d) nie poddających się kontroli służb porządkowych,
e) nie okazujących dowodu tożsamości na wezwania służb porządkowych,
f) posiadających plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,
g) posiadających inne niebezpieczne przedmioty.
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych. 
8. Organizator Imprezy może również odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej 

każdej osobie, w dowolnym momencie, nie podając przyczyny.
9. Organizator Imprezy zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania pojazdów na teren 

zaplecza Imprezy w czasie jej trwania.
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. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obo-
wiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownictwa do spraw 
bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie 
z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11a. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora imprezy, służb porządko-
wych, technicznych, ochrony, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, służby medycznej,

12. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 
zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający i nie szkodzący innym osobom, 
a szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. 

Osobom nieletnim alkoholu i wyrobów tytoniowych nie sprzedaje się. Sprzedający mają prawo 
żądać okazania dokumentu tożsamości w celu ustalenia wieku kupującego

13. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie 
z ich przeznaczeniem.
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14. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na terenie Imprezy, itp.,
b) wchodzenie na Teren Imprezy poza wyznaczonymi wejściami oraz na scenę i do pomiesz-

czeń wykonawców, 
c) rzucanie wszelkiego rodzaju przedmiotami, 
e) używanie wulgarnego słownictwa. 
15. 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.
16. Ponadto zakazuje się na Terenie Imprezy prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiej-

kolwiek działalności:
a) handlowej (w tym sprzedaży alkoholu),
b) innej zarobkowej,
c) kulturalnej lub artystycznej,
d) politycznej (w tym rozdawania ulotek).
17. Za nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie i naruszanie porządku 

publicznego wobec osób winnych mogą być podjęte sankcje:
a) zatrzymanie do depozytu alkoholu lub niebezpiecznych przedmiotów,
b) usunięcie z Terenu Imprezy,
c) zakaz wstępu na Teren Imprezy,
d) skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
18. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które spra-

wują nad nimi pieczę.
19. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawnio-

ny 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 pod-
czas 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. 

20. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowa-
niem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem. 

21. 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.
22. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub 

innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, 
pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotro-
powych, 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.
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23. W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające 
na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedze-
nia i nie będzie zobowiązany do zwrotu żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników 
Imprezy.

25. 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 kon-
sultacji i rekompensaty.

26. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na 
przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy 
Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone 
są kobiety w ciąży.

27. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 
reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek 
osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszech-
niany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz organizatora. Oficjalnie 
programy i gadżety będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych 
przez Organizatora punktach sprzedaży.

29. Status Organizatora przyznaje wyłącznie Organizator.

30. 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 wystę-
pujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:

1. a) warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 
elektryczną, ciepło, światło,

2.b) działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie for-
mułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

33. Niniejszy regulamin jest dostępny:
— na stronie WWW.
— przy wejściu głównym przy Al. Piłsudskiego 135,
34. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: Agencja Komunikacji Marketingowej 

Business Consulting Sp. z o.o.40–240 Katowice, ul. 1 Maja 88, przesyłką poleconą.
35. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.
36. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu 

Cywilnego.
37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2015 roku.


