Regulamin Festynu
1. Cel
Celem festynu jest popularyzacja wiedzy o kraju i kulturze Ludowej Republiki Bangladeszu, kulturze
subkontynentu indyjskiego, a także udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym dla lokalnej społeczności,
udział w organizacji rozrywki dla mieszkańców Sosnowca oraz gości przyjezdnych.
2. Organizatorzy
Organizatorami Festynu jest: Konsulat Ludowej Republiki Bangladeszu w Sosnowcu ul. Partyzantów 5.
Współorganizatorem: Restauracja Bombaj Tandoori w Sosnowcu, ul. Partyzantów 5.
3. Lokalizacja festynu
Konsulat Ludowej Republiki Bangladeszu w Sosnowcu ul. Partyzantów 5, teren przylegający do obiektu od
strony ulicy Przemysłowej – parking.
4. Zasady porządkowe i organizacyjne
1. Festyn jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wstęp na Festyn jest bezpłatny.
3.Uczestnicy Festynu mogą ponadto korzystać z usług gastronomicznych oraz atrakcji wg cenników
obowiązujących w dniu Festynu. Ceny nie łączą się z innymi promocjami, nie podlegają rabatowaniu.
4. Opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność za nadzór nad dziećmi .
5. Uczestnicy Festynu są zobowiązani do zachowania porządku. Zabrania się zakłócania przebiegu festynu.
6.Uczestnicy Festynu zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych Organizatora
oraz Straży Miejskiej i Policji.
7.Uczestnicy Festynu korzystający z udostępnionych atrakcji zobowiązani stosować się do instrukcji
użytkowania sprzętu oraz do zaleceń obsługi.
8.Uczestnicy Festynu mają prawo do bezpłatnego udziału w organizowanych podczas Festynu konkursach,
w tym w konkursie fotograficznym.
9. Udział w Festynie może podlegać video rejestracji i/lub foto rejestracji, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
10.Materiały foto/video zrealizowane podczas Festynu mogą zostać opublikowane na zasadach określonych
m.in. w Regulaminie Konkursu Fotograficznego (do wglądu na facebook/BombajTandoori i/lub www.bombajtandoori.pl
5. Ograniczenia
1. Na Festyn nie wolno wnosić środków odurzających oraz alkoholu. Dopuszcza się jedynie spożycie wyrobów
alkoholowych zakupionych w Restauracji Bombaj Tandoori lub ogródku piwnym zorganizowanym na potrzeby
Festynu.
2.Zakazuje się wnoszenia na teren Festynu ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz
wszelkiej broni.
6. Postanowienia końcowe
1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Festynu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Organizator Festynu.
3. Organizator Festynu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Sosnowiec 26 maja 2012

