Jubileusz 90-lecia powstania i 65-lecia ciągłej pracy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej oraz
Otwarcie Stanicy Wodnej 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego
w Katowicach-Szopienicach
REGULAMIN WYDARZENIA
11 czerwca 2022 r. (sobota)
9:30 – 21:30
ul. Morawa 119, Katowice-Szopienice
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać
na terenie, na którym odbywa się wydarzenie.
2. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego
regulaminu.
3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza,
a także znajdujących się na nim urządzeń.
4. Organizatorem wydarzenia jest 10 Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. Mariusza Zaruskiego
w Katowicach- Szopienicach.
5. Partnerami wydarzenia są: Miasto Katowice, Katowickie Inwestycje S.A., Katowicka Agencja
Wydawnicza Sp. z o.o., a także Katowickie Wodociągi S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zakład Zieleni Miejskiej, Komenda Miejska Policji w
Katowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Katowicach-Szopienicach, Wydział Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Bobrowe Żeremia oraz Miejski
Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 2171 z póź. zm.), przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru imprezy masowej.
II. Zasady porządkowe obowiązujące podczas wydarzenia
1. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do harcerzy Hufca ZHP Katowice, w tym
przede wszystkim 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego, i ich rodzin
oraz do mieszkańców Katowic, w tym zwłaszcza dzielnicy Szopienice.
2. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
4. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej
imprezie.
5. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą
stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie
im bezpieczeństwa i porządku.
6. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie imprezy,
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia
lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania
jakichkolwiek przedmiotów,
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c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
d) wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów
alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających
lub substancji psychotropowych,
e) wprowadzania psów.
W trakcie korzystania sprzętu wodnego będącego własnością 10 Harcerskiej Drużyny
Żeglarskiej należy bezwzględnie mieć założone środki ratunkowe tj. kamizelki ratunkowe.
Ponadto na każdej łodzi niepełnoletni muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
Podczas pływania zakazuje się kołysania i wywracania łódek, krzyczenia oraz gwizdania.
Z żaglówek mogą korzystać osoby, z których przynajmniej jedna posiada patent żeglarza
jachtowego i ma ukończone 18 lat.
Przed wypłynięciem należy wpisać się do książki pływania znajdującej się w bosmanacie.
Na pomost można wchodzić tylko za zgodą organizatora oraz mając założone na sobie
kamizelki ratunkowe.
Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom
zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem,
a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy.
Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się
na terenie stanicy i jest wyraźnie oznakowany.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić
organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
Organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej. Do czasu przybycia
służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za wydarzenie.
Organizator podczas imprezy zapewnia bezpłatny poczęstunek dla uczestników wydarzenia
w postaci m.in. tradycyjnej grochówki, grilla czy lodów*. Pierwszeństwo do skorzystania
z poczęstunku mają rodziny z dziećmi.
*Bezpłatne pierwsze 300 porcji lodów za okazaniem otrzymanego kuponu, przeznaczone gównie dla dzieci.

16. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających
na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
17. Wszelkie prawa do nazwy i logo wydarzenia są zastrzeżone na rzecz organizatora.
18. 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.
19. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.otwieramystanice.pl.
20. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

