Regulamin VII Europejskiego Święta Bursztynu w Wieluniu
10 – 11 sierpnia 2013 roku
I. Postanowienia ogólne
1) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy
z dn. 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009, nr 62 poz. 504, zwanej
dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2) Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy pod nazwą VII Europejskie Święto Bursztynu
Wieluń 2013 (w skrócie VII EŚB), która odbędzie się w dniach 10–11 sierpnia 2013r. w Wieluniu
na błoniach podmiejskich.
3) Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać
na jej terenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy zobowiązana
jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4) Każdy uczestnik VII EŚB bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
5) Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest impreza, także urządzeń, znajdujących się na nim.
6) Organizatorem VII EŚB jest Gmina Wieluń. Impreza będzie miała miejsce w dniach 10–
11 sierpnia 2013r. w Wieluniu.
II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy
1) Organizator imprezy zapewnia zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych.
a) Uczestnikom VII EŚB zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie: napojów
alkoholowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających.
b) Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w strefach ochronnych, wytyczonych wzdłuż
toru wyścigów rydwanów. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia osób
zagrażających bezpieczeństwu tych wyścigów.
c) Zabrania się wchodzenia osobom postronnym na wydzielony teren przeznaczony dla koni
(stanowiska dla koni i plac manewrowy przed areną).
d) Na całym terenie imprezy właścicieli psów zobowiązuje się do trzymania ich na uwięzi. Psy
bezpańskie będą chwytane i odstawiane do schroniska dla zwierząt.
e) Zabrania się prowadzenia bez wiedzy i zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
2) Z uwagi na miejsce, w którym odbywa się impreza, każdy uczestnik zobowiązany jest
przestrzegać następujących zakazów:
a) zakaz niszczenia zieleni,
b) zakaz płoszenia koni i innych zwierząt,
c) zakaz pozostawiania po sobie śmieci,
d) zakaz sprzedaży broni dzieciom i młodzieży do lat 18,
e) zakaz dewastacji płotów, ławek śmietników itp.
3) Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych
powodów, np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie punktów
programu – silne wichury, ulewne deszcze i burze, okoliczności siły wyższej, lub innych
okoliczności niezależnych od woli Organizatora, którym nie można było zapobiec mając przy tym
prawdo zmiany programu bez rekompensaty.

4) W wydzielonym obszarze inscenizacji historycznego obozowiska, a także areny walk gladiatorów
i wojów oraz wyścigów rydwanów, będą mogli wziąć udział wszyscy którzy otrzymali zaproszenie i
potwierdzili swój udział, a mianowicie:
a) osoby odziane w stroje odpowiadające kulturom: rzymskiej, celtyckiej i gockiej,
b) grupy odtwórców historycznych oraz rzemieślnicy i rękodzielnicy,
c) zespoły muzyki historycznej oraz osoby grające na dawnych instrumentach.
5) Uczestnicy VII EŚB objęci podpisanymi umowami z organizatorem, którzy posiadają repliki
uzbrojenia dla celów realizacji pokazów walki i inscenizacji historycznych, są zobowiązani ściśle
przestrzegać regulaminu określającego zasady uczestnictwa i realizacji programu święta,
stanowiącego integralną część umowy, na podstawie której biorą udział w imprezie.
a) Dowódcy bractw (grup rekonstrukcyjnych) są zobowiązani do znajomości regulaminu,
przestrzegania go oraz odpowiedzialności za zachowanie i kompletność stroju historycznego
przez swoich członków. Regulamin jest dostępny na stronie. Jeżeli bractwa nie zastosują się
do regulaminu, będą musiały w trybie natychmiastowym opuścić miejsce imprezy, bez
otrzymania ustalonego w umowie wynagrodzenia.
b) Bractwa i grupy rekonstrukcyjne zobowiązane są zabrać ze sobą namioty historyczne oraz
historyczny sprzęt obozowy. Organizatorzy nie zapewniają materacy, łóżek polowych ani
namiotów wojskowych.
c) Dowódcy poszczególnych bractw mogą zostać poproszeni o wyznaczenie jednej lub dwóch
osób ze swojej grupy aby wspomóc organizatorów w kwestiach porządkowych.
d) Podczas treningów i walk obowiązuje podstawowe wyposażenie ochronne charakterystyczne
dla danej formacji i okresu historycznego. Niekompletny strój lub brak koniecznego uzbrojenia
ochronnego jest kwestią własnej odpowiedzialności każdego uczestnika.
e) Organizator zastrzega sobie prawo kontroli broni przed walkami.
f) Każdy uczestnik walk, ćwiczeń, turniejów, wyścigów bierze w nich udział na własną
odpowiedzialność i jest zobowiązany do posiadania polisy OC.
g) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgubiony lub skradziony sprzęt i inne
przedmioty.
h) Szczegółowe zasady wyścigów rydwanów omówione są w odrębnym regulaminie a dokładny
program mistrzostw zostanie omówiony na odprawie sędziowskiej w dniu 10.08.2012r.
i) Dowódcy bractw i grup zobowiązani są przekazać warunki niniejszego regulaminu członkom
swoich grup.
6) Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacyjnych oraz promocji lub
reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany w dowolnych celach. Udział
w VII EŚB oznacza że:
a) Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie, zwielokrotnianie, korzystanie i rozpowszechnianie
w dowolnej formie swojego wizerunku, głosu, imienia i nazwiska (pseudonimu), wypowiedzi
lub występów utrwalonych podczas i w związku z VII EŚB, przez Organizatora oraz inne
osoby przez niego upoważnione w tym partnerów, sponsorów i współorganizatorów, którzy
współpracują przy organizacji VII EŚB – w dowolnych celach, w tym marketingowych,
promocyjnych, komercyjnych oraz dowolnych mediach. Uczestnik powyższej zgody udziela
bez żadnego wynagrodzenia (nieodpłatnie) w najszerszym możliwym zakresie, bez żadnych
ograniczeń, w tym czasowych i terytorialnych.
b) W zakresie, w jakim wypowiedzi uczestnika lub występy będą miały charakter twórczy,
z chwilą ich ustalenia, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe, prawa zależne oraz prawa pokrewne do artystycznego wykonania w najszerszym
zakresie dopuszczalnym przez prawo, na terenie całego świata, bez ograniczeń czasowych,
na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności opisanych w art. 50 oraz 86
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz: utrwalania i zwielokrotniania dowolną
techniką, wprowadzania do obrotu egzemplarzy nośników z zapisem wypowiedzi lub
występów, nadawania, reemitowania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania i udostępniania
w taki sposób, aby każdy miał dostęp do wypowiedzi i występów w miejscu i czasie przez
siebie wybranym. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na dokonywanie dowolnych modyfikacji,

skrótów i przeróbek swoich występów i wypowiedzi. Zobowiązuje się nie wykonywać swoich
autorskich praw osobistych do wypowiedzi i występów wobec Organizatora oraz osób przez
niego upoważnionych, a zarazem upoważnia te podmioty do wykonywania tych praw w swoim
imieniu, a w szczególności wyraża zgodę, by Organizator oraz osoby przez niego
upoważnione mogły według swojego uznania oznaczyć lub nie oznaczać jego imieniem
i nazwiskiem (pseudonimem) jego występ, wypowiedzi bądź utrwalony wizerunek.
III. Przepisy karne wynikające z ustawy
1) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy z dnia 20 marca
2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych lub regulaminu imprezy i terenu imprezy przez
służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł.
2) Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmioty, mogące stanowić zagrożenie dla życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie, gdzie odbywa się impreza masowa
albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3) Karze o której mowa w pkt. 2 podlega ten, kto w czasie trwania i w miejscu imprezy masowej
narusza nietykalność cielesną członków służby porządkowej lub służby informacyjnej.
IV. Postanowienia Końcowe
1) Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalny
program i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy lub
w autoryzowanych przez organizatora punktach sprzedaży.
2) Status sponsora imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje
się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe, ze względu na występujące okoliczności. Siłę
wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, lub działania władz państwowych lub samorządowych
w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
4) Niniejszy regulamin dostępny jest w punktach informacyjnych na terenie imprezy oraz w portalu
internetowym http://www.turystyka.wielun.pl, na stronie głównej w dziale Artykuły, kalendarium
(http://www.turystyka.wielun.pl/pl/kal/1775).
5) Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż.,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) Regulamin wchodzi w życie z dn.11.07.2013r.
Koniec

