
 

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1.   Festyn „Czyste środowisko i bezpieczeństwo w ruchu drogowym to nasza wspólna sprawa” odbędzie 

się w dniu 7 czerwca 2019 roku w Radomiu, na terenie Placu Corazziego oraz na odcinku ulicy 

Żeromskiego (od Galerii Rosa do Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii łaźnia),  

w godzinach od 13.00 do 19:00. 

2.   Organizatorami Festynu są: 

•   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Radomiu przy ul. Witosa 76 

•  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu  

przy ul. 11-go Listopada 37/59 

•  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego z siedzibą w Radomiu  

przy ul. Kilińskiego 30.  

3.   Regulamin Festynu „Czyste środowisko i bezpieczeństwo w ruchu drogowym to nasza wspólna 

sprawa” kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festynu będą przebywały w miejscu 

jego organizacji. Każda osoba przebywająca w miejscu organizacji Festynu w czasie jego trwania 

obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

4.   Organizatorzy Festynu zapewniają bezpieczeństwo jego uczestnikom oraz porządek podczas 

trwania Festynu między innymi poprzez: 

•   udział funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, 

•   udostępnienie pomocy medycznej poprzez dyżurną karetkę pogotowia ratunkowego. 

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestników Festynu 

1.   Uczestnictwo w Festynie jest bezpłatne i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ustępu  

7 i 8 niniejszego paragrafu. 

2.   Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Festynie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów. 

3.   Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

innych osób,  w szczególności zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP, p.poż oraz postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4.   Uczestnicy Festynu zobowiązani są do stosowania się  do poleceń porządkowych Organizatorów 

oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. 

5.   Uczestnicy Festynu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

6.   Zabrania się Uczestnikom Festynu wnoszenia na teren jego organizacji, posiadania i używania: broni 

lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych. 

7.   W miejscu organizacji Festynu zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatorów 

jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej. 

8.    W miejscu organizacji Festynu obowiązuje zakaz wstępu dla osób: 

•   znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków, 
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•   zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających zagrożenie  

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  

9. Ponadto zakazuje się: 

•   niszczenia sprzętu służącego organizacji Festynu, 

• wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności, odgrodzone, zabezpieczone taśmami  

lub w inny sposób oraz wyraźnie oznakowanych zakazem wstępu/przejścia, 

•   wchodzenia w miejsca organizacji pokazów. 

10.  Osoby, o których mowa  w ustępach od 5 do 7 niniejszego paragrafu zostaną usunięte z miejsca 

organizacji Festynu przez funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.  

11.    Uczestnicy Festynu przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Festynu jest jednoznaczny  

z udzieleniem ich  zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie 

innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z Festynem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie 

lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek przekazem medialnym 

przedstawiającym Festyn. Uczestnikom Festynu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec 

Organizatorów Festynu. 

12.    W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia  dla życia, zdrowia lub mienia Uczestnicy 

Festynu powinni:  

•   natychmiast powiadomić Organizatorów Festynu lub Funkcjonariuszy Policji albo Straży Miejskiej, 

• zastosować się do poleceń Funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej  

lub Organizatorów, 

• opuścić miejsce organizacji Festynu w sposób wskazany przez Funkcjonariuszy Policji, Straży 

Miejskiej, Straży Pożarnej lub Organizatorów. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

 

1.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Festynu z uzasadnionych 

powodów (np. siła wyższa m.in. warunki atmosferyczne, powstałe ogólne zagrożenie). 

2.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festynu bez wcześniejszego uprzedzenia  

i nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty z tego tytułu. 

3.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Festynu. 

4.   Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibach Organizatorów Festynu, na stronach internetowych 

Organizatorów Festynu: www.radkom.com.pl, www.mazowiecka.policja.gov.pl, www.radom.pl,   

oraz w miejscu organizacji Festynu w punktach wyznaczonych przez Organizatorów. 

5.   W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje 

podejmują Organizatorzy. 

 

 

Telefony alarmowe: 

Policja 997  Straż Pożarna 998  Straż Miejska 986  Pogotowie ratunkowe 999 

Pogotowie energetyczne 991  Pogotowie gazowe 992         Pogotowie ciepłownicze 993    

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994  Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112 

 

 

 

 

 

 

 



 


