Regulamin Imprezy Plenerowej
Jonkowski Piknik Historyczny
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Imprezy Plenerowej „Jonkowski Piknik Historyczny” (dalej „Regulamin”) obowiązuje
podczas wydarzenia plenerowego organizowanego w dniach 13-15 maja 2016 r. na terenie miejscowości
Jonkowo.
2. Organizatorem wydarzenia plenerowego jest Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie („Organizator”) z siedzibą
przy ul. Klonowej 2 w miejscowości Jonkowo, województwo warmińsko-mazurskie.
3. „Impreza” oznacza grupę wydarzeń plenerowych odbywających się w dniach 13-15 maja 2016 r. w
miejscowości Jonkowo.
4. „Rekonstruktor” oznacza osobę biorącą czynny udział w punktach obowiązkowych imprezy wymienionych w
załączniku do niniejszego Regulaminu („Program Imprezy dla GRH”) oraz samej rekonstrukcji bitwy.
5. „Uczestnik imprezy” oznacza osobę biorącą bierny udział w imprezie (widzowie, fotoreporterzy, dziennikarze,
etc.)
6. „Inscenizacja” oznacza rekonstrukcję bitwy, która odbędzie się na wyznaczonym terenie w dniu 14 maja 2016
r. na tzw. Jonkowskich Błoniach przy ul. Leśnej w Jonkowie.
7. „Zabawa przy muzyce” oznacza drugą część imprezy plenerowej, która odbędzie się na wyznaczonym
obszarze wokół terenu rekreacyjnego znajdującego się w pobliżu sceny przy ul. Leśnej w Jonkowie.
8. „GRH” oznacza Grupę Rekonstrukcji Historycznych, biorącą udział w Imprezie Plenerowej pn. „Jonkowski
Piknik Historyczny.
9. Wejście i przebywanie osób na terenach, na których odbywa się Impreza Plenerowa pn. „Jonkowski Piknik
Historyczny” oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.

§2
UDZIAŁ REKONSTRUKTORÓW
1. Czynny udział Imprezie biorą rekonstruktorzy broni dawnej należący do GRH zgłoszonych wcześniej u
Organizatora.
2. Impreza przeznaczona jest dla GRH z różnych epok historycznych, począwszy od średniowiecza do
współczesności.
3. Uczestnictwo innych GRH zależne jest od ilości GRH z listy głównej i akceptacji organizatora. Impreza
Plenerowa pn. „Jonkowski Piknik Historyczny” limitowana jest na 150 uczestników ze wszystkich epok
historycznych (na tyle osób Organizator przewiduje zwrot żołdu), gdzie liczba markietanek, sanitariuszy,
cywilów i dzieci pułkowych nie może przekroczyć jednej na 10 żołnierzy (markietanki, cywile i dzieci pułkowe
nie otrzymują żołdu).
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa GRH, która pod względem umundurowania,
uzbrojenia i wyszkolenia znacząco odbiega od wzorców przyjętych wśród Rekonstruktorów..
5. Czynny udział w Inscenizacji mogą wziąć tylko pełnoletni członkowie GRH.
6. Dopuszcza się niepełnoletnich do udziału w Inscenizacji, pod warunkiem biernego w niej udziału, tj. na tyłach,
za pisemną zgodą obojga rodziców i wyznaczeniem pełnoletniego opiekuna.
7. Każdy z Rekonstruktorów, bierze udział w Inscenizacji na własną odpowiedzialność, potwierdzając to
własnoręcznym podpisem na deklaracji przygotowanej przez Organizatora. Deklaracja stanowi odrębny
dokument dostarczony w momencie rejestracji uczestników.
8. Warunkiem otrzymania zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży (tzw. żołdu) jest stosowanie się do poleceń
Organizatora, uczestnictwo w obowiązkowych punktach programu Imprezy (odrębny dokument), akceptacji
niniejszego Regulaminu i ogólnych przepisów bezpieczeństwa.
9. W trakcie obozowania Rekonstruktorzy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń osób porządkowych oraz do
zachowania spokoju i nie zakłócania porządku publicznego.
10. Podczas inscenizacji obowiązują odrębne przepisy bezpieczeństwa i posługiwania się replikami broni (patrz
§1).

§3
UDZIAŁ PUBLICZNOŚCI
1. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny. Na Imprezę może wejść każda osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia
(od 4-tego do 15-tego roku życia) może być uczestnikiem Imprezy tylko pod opieką osoby dorosłej i na
wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej; osoba niepełnoletnia (powyżej 15-tego roku życia) –
samodzielnie, na podstawie oświadczenia podpisanego przez opiekuna.
2. Ze względu na wysoki poziom hałasu podczas Inscenizacji (wybuchy ładunków pirotechnicznych, wystrzały
hukowe z replik armat i broni) nie zaleca się udziału dzieci poniżej 4-tego roku życia. W przeciwnym wypadku,
dzieci takie przebywają wyłącznie na odpowiedzialność osoby dorosłej – rodziców lub prawnych opiekunów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę słuchu lub powikłań z tym związanych.
3. Ze względu na wysoki poziom hałasu podczas Inscenizacji kategorycznie zakazuje przyprowadzania
jakichkolwiek zwierząt domowych (w szczególności kotów i psów).
4. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Inscenizacji wraz z opiekunem każda z tych
osób może ubiegać się o akredytacje na wejście do loży oznaczonej jako „Sektor VIP”. Aby tego dokonać
należy najpóźniej do dnia 5 maja 2016 r. zgłosić telefonicznie do Organizatora taką chęć.
5. Wygrodzony teren inscenizacji jest obszarem zamkniętym dla widzów, gości specjalnych, fotoreporterów,
dziennikarzy, operatorów kamer, etc.
6. Dla gości specjalnych (w tym osób niepełnosprawnych) Organizator wyznaczył sektor oznaczony jako: SEKTOR
VIP
7. Dla fotoreporterów, dziennikarzy, operatorów kamer Organizator wyznaczył sektor oznaczony jako: SEKTOR
PRESS
8. Wydanie akredytacji PRESS (dziennikarskiej) jest możliwe po uprzednim podpisaniu oświadczenia o
nieodpłatnym przekazaniu materiałów audio i video na rzecz Organizatora. Stosowne oświadczenie dostępne
będzie w Punkcie Informacyjnym przy ul. Leśnej w Jonkowie dnia 14 maja (w godzinach od 12-14:30). Liczba
identyfikatorów jest ograniczona.
§4
KONTROLA i ZACHOWANIE
1. Organizator powołuje pracowników agencji ochrony osób lub mienia, do których należy dbanie o
bezpieczeństwo osób uczestniczących w trakcie Imprezy Plenerowej pn. „Jonkowski Piknik Historyczny”, w
tym do kontroli uprawnień uczestników do wstępu na teren samej Imprezy.
2. Dodatkowo Organizator powołuje służby porządkowe składające się z mobilnych i pieszych patroli, do których
należy dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w czasie Inscenizacji, kierowanie osób handlujących w
wyznaczone do tego miejsca, udzielanie informacji na temat programu imprezy, wręczanie ulotek związanych
z Imprezą. Osoby takie posiadają identyfikator wydany przez Organizatora z napisem: SŁUŻBA PORZĄDKOWA.
3. Organizator powołuje służby medyczne składające się mobilnych patroli, do których należy udzielenie
pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby takie posiadają identyfikator wydany przez Organizatora z
napisem: RATOWNIK.
4. Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej i pracownikom agencji ochrony
dowód tożsamości (legitymacja, dowód osobisty).
5. Osoby obecne na Imprezie Plenerowej pn. „Jonkowski Piknik Historyczny”są obowiązane zachowywać się w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, służb porządkowych oraz
spikera.
7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia (nie dotyczy kontrolowanych przez Organizatora
wybuchów i pożarów elementów inscenizacji) osoby obecne na terenie Imprezy powinny:
- natychmiast powiadomić Organizatorów, służby porządkowe lub ratownicze;
- unikać paniki;
- stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów;
- kierować się w stronę dróg ewakuacyjnych;
- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym;
8. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, mają prawo wobec
osób uczestniczących w Inscenizacji przy wejściu na teren Imprezy a także w jej trakcie:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do zajęcia wyznaczonych miejsc w sektorach VIP i PRESS, a w
przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia tych sektorów;
b) legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
przedmioty, o których mowa w §5 ust. 1, pkt a) niniejszego Regulaminu,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do
opuszczenia Imprezy;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz
kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia
ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń,
o których mowa w §4, ust. 8 pkt c), na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O
ochronie osób i mienia.
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr
powierzonych ochronie (np. życia lub zdrowia ludzkiego) oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.
9. Organizator odmówi wstępu na teren Imprezy lub wyprosi z terenu Imprezy osobę:
a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe.
b) osób wnoszących alkohol (zwłaszcza w pojemnikach szklanych lub metalowych), środki odurzające,
substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne
przedmioty i narzędzia (kwestie replik broni i wyrobów pirotechnicznych nie dotyczą Rekonstruktorów i
Służb Pirotechnicznych odpowiadających za oprawę Imprezy);
c) odmawiającej poddaniu się czynnościom, o których mowa w ust. 4 i ust. 8 powyżej,
d) będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
e) która wykorzystuje imprezę do promocji partii politycznych,
f) która propaguje idee ustrojów totalitarnych.
g) która weszła na zamknięty teren Inscenizacji wygrodzony widoczną taśmą ostrzegawczą,
h) naruszającej którykolwiek z zakazów wymienionych w § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które
będą umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Imprezy do odmówienia wstępu na teren Imprezy lub
nakazania opuszczenia terenu Imprezy osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego
Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby osoba opuściła
teren Imprezy, a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z
Regulaminem Imprezy.
§5
ZAKAZY
1. Zakazuje się:
a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych,
metalowych lub innych przedmiotów mogących w opinii Organizatora zostać uznane za niebezpieczne
(nie dotyczy replik broni stosowanych przez Rekonstruktorów),
 materiałów wybuchowych i pirotechnicznych (nie dotyczy Służb Pirotechnicznych zamówionych przez
Organizatora)
 materiałów pożarowo niebezpiecznych (nie dotyczy Służb Pirotechnicznych wyznaczonych przez
Organizatora),
 napojów alkoholowych (nie dotyczy miejsc gastronomicznych wyznaczonych przez Organizatora oraz
Zabawy przy muzyce na wyznaczonym przez Organizatora terenie),
 narkotyków lub innych środków odurzających,
 instrumentów muzycznych i jakichkolwiek innych przedmiotów i urządzeń teletechnicznych, które
mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać sprawne
przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem (nie dotyczy zamówionego przez Organizatora
nagłośnienia),



flag, transparentów lub tablic z jakimkolwiek napisem lub wizerunkiem (nie dotyczy replik proporców,
sztandarów i odznak wojskowych wnoszonych przez Rekonstruktorów),
b) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku
szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego
rodzaju oraz dachy;
c) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (wygrodzone tereny Inscenizacji, itp.);
d) rzucania wszelkimi przedmiotami w tym elementami podłoża (kamienie, darń, trawa, błoto, etc.);
e) prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących
do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub
poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, narodowość, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy
polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z
jakiegokolwiek innego powodu;
f) rozniecania ognia (nie dotyczy Rekonstruktorów biorących udział w Inscenizacji);
g) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu Imprezy;
i) wprowadzania zwierząt na teren Imprezy,
j) wprowadzania pojazdów mechanicznych i rowerów na teren Imprezy (za wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych);
k) prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, akwizycji, zbiórek pieniężnych, bez wiedzy i zgody
Organizatora..
2. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla
służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno-administracyjnej.
2. Osoby nagminnie naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu Imprezy, przekazane Policji lub
innym odpowiednim służbom mundurowym.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy,
Organizatora i Sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują
jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.
2. Używanie jakichkolwiek form zapisu z imprezy do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Organizatora oraz
osób, których wizerunek i głos został zarejestrowany, jest zabronione.
3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
4. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą udostępniane wyłącznie na terenie Imprezy.
5. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie
w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na
własne ryzyko.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy
przez Organizatora.
9. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Imprezy: www.1807jonkowo.pl
- w biurze Organizatora przy ul. Klonowej 2, 11-042 Jonkowo oraz imprezowych punktach informacyjnych.
- w widocznym miejscu, w pobliżu miejsca Inscenizacji oraz terenu, gdzie odbywać się będzie Zabawa przy
muzyce na ul. Leśnej w miejscowości Jonkowo.

