
1. Regulamin jest wydany przez współorganizatora imprezy tj. przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia 
Sp. z o.o. (zwaną dalej „Organizatorem“) i dotyczy wydarzenia pod nazwą „Żagle 2022 – Żeglarski Szczecin za-
prasza“, organizowanego w dniach 19-21.08.2022 w Szczecinie, (zwanego dalej: „Wydarzeniem”).
Godziny otwarcia Wydarzenia:
• 19.08.2022 (piątek): 16.00 – 1.30
• 20.08.2022 (sobota): 10.00 – 1.30
• 21.08.2022 (niedziela): 10.00 – 23.00

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia zobowiązane są do zachowania w sposób nie zagraża-
jący bezpieczeństwu innych użytkowników oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu  
Wydarzenia.

3. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz:
• wnoszenia broni wszelkiego rodzaju, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
• spożywania piwa poza wyznaczonymi do tego celu ogródkami piwnymi,
• wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

4. Wszelka działalność (zarówno handlowa i niehandlowa) dozwolona jest w wyznaczonych miejscach, wyłącz-
nie za zgodą Organizatora.

5. Każdy kto przebywa na terenie Wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia, 
poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu i obiektów.

6. Osoby zakłócające przebieg Wydarzenia zostaną usunięte przez służby porządkowe.

7. W przypadku zagrożenia pożarowego lub innego osoba będąca na terenie winna niezwłocznie zawiadomić 
o fakcie służby porządkowe, Organizatora lub Państwową Straż Pożarną – tel. 998.

8. W przypadku akcji ratowniczej należy stosować się do poleceń kierującego akcją, kierować się do wyjść ewa-
kuacyjnych, nie utrudniać prowadzenia akcji ratowniczej.

9. Osoby nie stosujące się do poleceń służb porządkowych lub do niniejszego Regulaminu mogą być ukarane 
karą grzywny lub zakazu wstępu na Wydarzenie - niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i sprzęt pozostawiony bez nadzoru na terenie Wydarzenia. 

11. Organizator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowi-
cie przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora i jego partnerów.   
W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz 
promocyjnych.
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