IX JARMARK KASZTELAŃSKI
REGULAMIN

1. CEL IMPREZY




Propagowanie historii ziemi oświęcimskiej, a szczególnie dziejów księstwa oświęcimskiego
Promocja dziedzictwa ziemi oświęcimskiej
Rekonstrukcja wydarzeń historycznych z epoki

2. ORGANIZATOR JARMARKU
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1
32-600 Oświęcim
3. TERMIN I MIEJSCE




5-6 maja 2018 r. (sobota - niedziela)
sobota godz. 18.00 - 21.00 – Bulwary na Sołą
niedziela 10.00 - 20.00 - IX Jarmark odbędzie się na Rynku Głównym Oświęcimia z
wykorzystaniem płyty oraz otaczających Rynek uliczek, Bulwarach oraz na zamku
oświęcimskim

4. UCZESTNICTWO







Uczestnikami Jarmarku są mieszkańcy miasta Oświęcim oraz osoby z innych gmin. Jarmark
Kasztelański po raz pierwszy został zorganizowany w 2010 roku przy okazji otwarcia nowej
placówki kulturalnej – Muzeum Zamek w Oświęcimiu, od tej pory Jarmark jest jedną z
cyklicznych imprez muzeum. Tradycją stało się już, że rokrocznie w weekend majowy,
Muzeum propaguje dziedzictwo minionych czasów.
Jarmark to przedsięwzięcie otwarte skierowane do osób w każdym wieku. Uczestnicy
poruszają się po Rynku, Bulwarach oraz po wzgórzu zamkowym.
Podczas jarmarku pragniemy odkryć kolejną kartę historii naszego miasta. Wydarzeniu
towarzyszyć będzie wiele atrakcji kulturalnych m.in. spektakle teatralne, koncert, inscenizacje
historyczne.
Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu jako przedstawiciele podmiotów współpracując z
Organizatorem mają obowiązek zadbać o porządek na swoich wyznaczonych stanowiskach.

5. WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
Z ramienia organizatora:



Wioletta Oleś tel. 728 992 712
Monika Sitek tel. 510 513 274

6. PORZĄDEK i BEZPIECZEŃSTWO


Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy.



Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi opiekę.
Zakazuje się uczestnikom imprezy:

a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania
do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
b) rzucania przedmiotami;
c) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia
urządzeń znajdujących się na terenie imprezy;
d) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.




W imieniu Organizatora za porządek podczas przedsięwzięcia odpowiadać będą pracownicy
służby ochroniarskiej przy pomocy Straży Miejskiej. Uczestnicy mają obowiązek dostosować
się do uwag i poleceń służby porządkowej oraz Organizatorów.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE







Uczestnicy-widzowie uczestniczą w Jarmarku na własną odpowiedzialność;
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo odwołać
przedsięwzięcie,
udział w Jarmarku wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu;
uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
zmian w programie imprezy.

