
REGULAMIN ARTYSTYCZNEJ MAJÓWKI KA-DE-KA 

DNIA 25 maja 2018r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Majówki będą 

przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na 

tym terenie w czasie trwania Majówki obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

Organizatorem Artystycznej Majówki Ka-De-Ka jest Koniński Dom Kultury z siedzibą w 

Koninie, plac Niepodległości 1. Impreza odbędzie się 25 maja 2018 r w godz. od 17.00 do 

20.00. 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE  

Miejscem imprezy jest teren przed Konińskim Domem Kultury. 

Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla uczestników zajęć z KDK i ich 

rodzi jak i mieszkańców Konina, a wstęp na nią jest wolny. 

Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 

nad nimi pieczę. 

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 

Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do 

zaleceń  przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i 

porządku. 

Zakazane jest: 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na terenie Imprezy, 

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

Imprezy, 

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy. 

Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 

 

 



Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

c) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych 

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych. 

Przedstawiciele Organizatora uprawnione 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. 

Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy. 

Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 

W razie niepogody część artystyczna Majówki zostanie przeniesiona do sali widowiskowej 

KDK. 

Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej Organizatora, www.kdk.konin.pl 

- w dziale impresaryjnym KDK oraz informacji KDK. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu 

Cywilnego. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

 


