REGULAMIN Dnia Otwartego Zajezdni Tramwajowej w Bytomiu
1.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w dniu 21.09.2013 r. podczas Dnia
Otwartego Zajezdni Tramwajowej w Bytomiu (Dzień Otwarty) przebywać będą na jej terenie, tj.
w Bytomiu przy ul. Drzewnej 2 (Zajezdnia).

2.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających podczas imprezy Dnia
Otwartego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie Zajezdni oraz
korzystania przez nie z urządzeń znajdujących się na jej terenie.

3.

Organizatorem Dnia Otwartego Zajezdni Tramwajowej w Bytomiu są Tramwaje Śląskie S.A.,
z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Inwalidzkiej 5, 41- 506 Chorzów.

4.

Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest bezpłatny.

5.

Obecność na terenie Zajezdni tramwajowej podczas Dnia Otwartego jest potwierdzeniem, iż
uczestnicy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zgadzają na stosowanie jego zasad.

6.

Zwiedzanie Zajezdni w Bytomiu przy. ul. Drzewnej odbywać się będzie w godz.
12:00-18:00. Występy artystyczne trwać będą do godz. 20:30.

7.

Uczestnicy Dnia Otwartego po zakończonej imprezie opuszczają teren Zajezdni tramwajowej
wyznaczonymi do tego przejściami, najpóźniej do godz. 21:00.

8.

Uczestnicy Dnia Otwartego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Zajezdni
obowiązane

są

zachowywać

się

w

sposób

niezagrażający

bezpieczeństwu,

a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
9.

Osoby nietrzeźwe, pod wpływem narkotyków, środków odurzających nie będą wpuszczane na
teren Zajezdni.

10. Uczestnicy Dnia Otwartego przebywają na terenie Zajezdni na własną odpowiedzialność.
11. Osoby małoletnie przebywają na terenie Zajezdni na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę. Za szkody wyrządzone przez dzieci (uczestników) będą
odpowiedzialni ich rodzice/ opiekunowie.
12. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
13. Na terenie Zajezdni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków
odurzających i narkotyków.
14. Zakazane jest wnoszenie na teren Zajezdni broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych.
15. Zakazane jest zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Zajezdni.

16. Zakazane jest niszczenie mienia znajdującego się na terenie Zajezdni.
17. Psy mogą przebywać na terenie Zajezdni wyłącznie w kagańcach i na smyczy pod opieką
właściciela. Właściciel odpowiedzialny jest za usunięcie ekskrementów swojego pupila.
18. Uczestnicy przebywający na terenie Zajezdni podczas Dnia Otwartego zobowiązani są korzystać
z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
19. Uczestnicy przebywający na terenie Zajezdni podczas Dnia Otwartego mogą być narażeni na
ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
20. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy bezzwłocznie
powiadomić Organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce
zagrożenia.
21. Na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy punkt pomocy medycznej znajduje się na
terenie Zajezdni i jest wyraźnie oznakowany.
22. 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 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, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Zajezdni.
24. Wizerunek osób przebywających na terenie Zajezdni tramwajowej podczas Dnia Otwartego może
zostać

utrwalony,

a

następnie

rozpowszechniany

dla

celów

dokumentacyjnych,

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Zajezdni w czasie
trwania imprezy.
25. Gadżety promocyjne oraz posiłki wydawane będą podczas Dnia Otwartego wyłącznie
w miejscach specjalnie wyznaczonych przez Organizatora.
26. Przedstawiciele Organizatora Dnia Otwartego – pracownicy Tramwajów Śląskich S.A. są
uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
usunięcia ich z terenu Zajezdni.
Zarząd Tramwajów Śląskich S.A.

