REGULAMIN IMPREZY
„Międzynarodowy Dzień Ziemi”
§1
Informacje ogólne
1.

Impreza pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi”, zwana dalej Imprezą odbywa się w dniu 20 kwietnia 2018 roku,
w godzinach 10.00 – 13.00, na terenie Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy Ks. I. Skorupki 21 (od
strony al. Politechniki).
§2
Organizator

1.

Organizatorem imprezy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Tokarzewskiego 2,
91-842w Łodzi oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą przy ul. Ks. I. Skorupki 21, 90-532 w Łodzi.
§3
Charakter Imprezy

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
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13.
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15.
16.
17.

Impreza ma charakter zamknięty i przeznaczona jest wyłącznie dla osób które zgłosiły uprzednio swój udział w imprezie
i zostały do niej zakwalifikowane przez Organizatora. Organizator nie wpuści na imprezę osób które nie zostały przez niego
zakwalifikowane do wzięcia udziału. Impreza nie ma charakteru masowego, (ilość miejsc jest ograniczona), o możliwości
wzięcia udziału decyduje kolejność złożonych zgłoszeń.
Zajęcia podczas Imprezy to gry, zabawy i konkursy związane z tematyką ekologiczną, prowadzone przez pracowników
Organizatorów oraz punkt wydawania sadzonek za surowce – Ekokantor (Regulamin dostępny na stronie www.mpolodz.pl).
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających
na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
Przedstawiciele Organizatora- posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo w przypadku stwierdzenia zakłócenia
porządku i łamania regulaminu Imprezy wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy.
Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich przedstawiciele ustawowi.
Uczestnik nie ma prawa wynosić poza teren Imprezy żadnych przedmiotów używanych w trakcie trwania gier i zabaw.
Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Uczestnik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie fakt pogorszenia się swojego samopoczucia wychowawcy lub
przedstawicielowi Organizatora.
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń wychowawców oraz przedstawicieli Organizatora.
Niedozwolone jest samodzielne oddalanie się od grupy lub opuszczanie miejsca Imprezy bez zgody wychowawcy.
Uczestnik Imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku
w materiałach prasowych, telewizyjnych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych relacjonujących przebieg
Imprezy.
Uczestnicy Imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
Obowiązuje zakaz wstępu na teren imprezy ze zwierzętami.
Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie
oznakowany.
Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 20.04.2018 roku.
§4
Warunki uczestnictwa w Imprezie

1.

2.

1.
2.
3.

Warunkiem zakwalifikowania zorganizowanych grup z przedszkoli (dzieci 6 letnie) i szkół podstawowych (klas I-III) w Imprezie
jest wysłanie zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu na adres e-mail: edukacja@mpolodz.pl do dnia
13.04.2018 r., podanie liczby uczestników oraz danych opiekuna grupy. Z uwagi na zamknięty charakter imprezy, Organizator
ma prawo w dowolnej chwili zakończyć przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w imprezie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia na miejsce Imprezy punktualnie.
§5
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem artystycznymi czasowym lub odwołania Imprezy
z przyczyn niezależnych od Organizatora(np. działanie siły wyższej).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
Niniejszy regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Organizatora
- na stronie internetowej Organizatora www.mpolodz.pl
ORGANIZATOR

