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REGULAMIN IMPREZY 

 

1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 

Regulaminu Imprezy.  

2. Organizatorem imprezy jest Miasto Krasnystaw oraz Krasnostawski Dom Kultury. 

3. Impreza adresowana jest do mieszkańców Krasnegostawu oraz gości, którzy 

przybędą na imprezę w dniach 20, 21, 22 sierpnia 2021 r. 

4. Impreza ma charakter festynu kulturalno – handlowego odbywającego się           

na ulicach Krasnegostawu (część handlowa) oraz w miejscach imprez kulturalno 

– rozrywkowych (Scena Rynek Miejski – Plac 3-go Maja oraz Scena Dworek –     

ul. Sikorskiego 10). 

5. Wszystkie wydarzenia kulturalno – rozrywkowe odbywać się będą zgodnie             

z Programem Imprezy. 

6. W czasie trwania festynu na wyłączonych z ruchu drogowego ulicach miasta      

(na terenie imprezy) występuje rotacja uczestników biorących w niej udział. 

7. Zaplecze higieniczno – sanitarne na terenie imprezy zapewnia Organizator. 

8. Ochronę uczestników na terenie imprezy zapewnia Organizator. 

9. Zabezpieczenie medyczne i przeciwpożarowe na terenie imprezy zapewnia 

Organizator. 

10. Część miasta przeznaczona pod imprezę (zgodnie z projektem czasowej 

organizacji ruchu drogowego), będzie zamknięta dla ruchu drogowego                    

z wyjątkiem pojazdów posiadających specjalne zezwolenia. 

11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu z wyłączeniem 

ogródków piwnych (zgodnie z mapkami miejsc handlowych – Plac 3-go Maja, 

Matysiaka, Mostowa, Sikorskiego 10), których właściciele posiadać będą 

stosowne zezwolenia. 

12. Ulice Sobieskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego, Okrzei, PCK, Poniatowskiego, 

Kościuszki, (usytuowane w pobliżu ulic zamkniętych na czas trwania imprezy 

będą przejezdne dla pojazdów: Służby Zdrowia, Policji, Straży Pożarnej, Straży 

Miejskiej i Ochrony. 

13. Teren przeznaczony na imprezę zostanie wyznaczony płotkami zaporowymi, 

taśmami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi zgodnie z graficznym planem 

terenu imprezy. 
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14. Impreza jest bezpłatna (z wyłączeniem strefy płatnej podczas imprez kulturalnych 

na Scenie Rynek Miejski – Plac 3-go Maja) i udostępniona dla wszystkich pod 

warunkiem przestrzegania Regulaminu Imprezy, Regulaminu Koncertów oraz 

zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym. 

15. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać 

postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu: 

- posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do 

tego wyznaczonymi tj. ogródkami piwnymi. 

- posiadania i wnoszenia przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 

innych uczestników imprezy tj. broni, noży, butelek, puszek, kijów, kamieni, 

łańcuchów itp.; 

- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych; 

- posiadania i wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych. 

16. Służby porządkowe Organizatora mają prawo do kontrolowania osób 

wchodzących i odmówienia wstępu na teren imprezy lub usunięcia z terenu 

imprezy osób w stanie nietrzeźwym, nie przestrzegających Regulaminu,                  

a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub 

Straży Miejskiej. 

17. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do 

wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora, Policji, Straży Miejskiej 

oraz innych osób odpowiedzialnych za imprezę. 

18. Wszyscy uczestnicy imprezy w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są 

zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez Organizatora 

imprezy (komunikatów głosowych przy użyciu nagłośnienia), bądź przez 

pracowników służb porządkowych i informacyjnych, Policję, Straż Miejską, Straż 

Pożarną. 

Polecenia te dotyczyć mogą: 

- opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem 

sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych miejscach wyjścia             

z terenu imprezy, drogach ewakuacyjnych; 

- zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo 

uczestnikom imprezy. 

19. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy,                   

a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk. 
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20. Ponadto zakazuje się: 

- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do 

powszechnego użytku: płoty, parkany, wygrodzenia, zapory, taśmy ostrzegawcze 

itp.; 

- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów, w tym scena i zaplecze 

sceny /garderoby wykonawców/, parking dla wykonawców; 

- rzucania wszelkimi przedmiotami; 

- parkowanie pojazdów na głównych drogach dojazdowych i ewakuacyjnych; 

- niszczenia wszelkich urządzeń; 

- zanieczyszczania terenu – wszelkie odpady należy wrzucać do przygotowanych    

w tym celu pojemników na odpady. 

21. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

22. Służby porządkowe Organizatora imprezy, w tym pracownicy Agencji Ochrony, 

legitymują się identyfikatorami, które zawierają: 

- numer identyfikatora, 

- nazwę wystawcy i okres ważności identyfikatora, 

- pieczęć i podpis wystawcy, 

- pełnioną funkcję.  

  

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy 50.Ogólnopolskie Święto 

Chmielarzy i Piwowarów “Chmielaki Krasnostawskie” 

w dniach 20, 21, 22 sierpnia 2021 roku. 

 

Organizatorzy: 

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw, 

tel. 82 576 22 18, 665 437 017. 

Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw 

tel. 82 576 21 57. 
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