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REGULAMIN 
imprezy pn. „Dni Twierdzy Nysa 2009” 

 
Termin imprezy: 1 sierpnia 2009 roku w godz. od 15.00 do 17.00 

Miejsce: Fort nr 2 w Nysie. 

1. Uczestnik przebywający na terenie imprezy nie może stwarzać zagrożenia życia innych widzów pod groźbą 

usunięcia go z terenu imprezy. 

2. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych, ciężkich przedmiotów 

mogących zagrozić życiu ludzkiemu, takich jak kije baseballowe, rurki, noże oraz środków odurzających, 

substancji psychotropowych i napojów alkoholowych. 

3. Publiczność ogląda inscenizację bitwy wyłącznie z wyznaczonych przez organizatora stanowisk. 

4. W przypadku doznania urazu zagrażającemu zdrowiu uczestnicy bezzwłocznie opuszczają pole inscenizacji 

i udaje się do punktu medycznego.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu wchodzących na imprezę w przypadkach 

określonych przepisami prawa. 

6. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora. 

7. Organizatorzy oraz osoby zaangażowane w realizację bitwy z wyjątkiem żołnierzy w historycznych 

mundurach posiadać będą identyfikatory. 

8. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg 

dojazdowych dla służb pracowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej. 

9. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie. 

10. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia 

życia ludzkiego lub mienia. 

11. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 

13. Na teren imprezy nie wolno wchodzić w okryciach głowy zasłaniających twarz (np. kominiarka). 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osoby pod wpływem silnego upojenia 

alkoholowego z uwagi na bezpieczeństwo.  

15. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go w czterech miejscach na 

Forcie nr 2 oraz poprzez zamieszczenie go w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Nysie na 2 dni 

przed planowanym terminem imprezy. Zostanie również podany do publicznej wiadomości przez spikera 

prowadzącego inscenizację przed jej rozpoczęciem. 

 

Organizatorzy 


