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REGULAMIN  

„Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. – 2017 

29.09- 1.10 2017  

 

Data: 29.09- 1.10 2017  

Organizator: Fundacja „Lux pro Monumetis” 

Charakter wydarzenia: otwarte 

Miejsce:  

ul. Piotrkowska 1-113  

ul. Traugutta 1-18 

ul. Kilińskiego 65 

ul. Hotelowa 

Pasaże Schillera, Rubinsteina 

Plac Wolności, 

Park Staromiejski, Park im. H.Sienkiewicza 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wydany jest przez organizatora 

Festiwalu, Fundację „Lux Pro Monumentis” 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a. „wydarzeniu” – należy przez to rozumieć wszelkie wydarzenia zgodnie 

odbywające się w ramach „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła” Light Move 

Festival – 2017, z jego programem artystycznym. 

b. „służbach porządkowych” – należy przez to rozumieć powołane przez 

organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia, 

legitymujące się identyfikatorem wydanym przez organizatora, do dbania o 

bezpieczeństwo uczestniczących w wydarzeniu. 

c. „służbach informacyjnych” – należy przez to rozumieć osoby, w tym 

wolontariuszy, powołane przez organizatora do udzielania wszelkich informacji 

dotyczących wydarzenia oraz rozwiązań organizacyjnych, legitymujące się 

identyfikatorem wydanym przez organizatora 

d. „terenie wydarzenia” – należy przez to rozumieć wymienione wcześniej 

lokalizacje na terenie śródmieścia miasta Łodzi. 
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3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniu. Każda 

osoba biorąca udział w wydarzeniu zobowiązana jest stosować się do postanowień 

Regulaminu.  

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia poprzez 

określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z 

terenu, na którym przeprowadzana jest impreza 

 

§ Prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników imprezy 

1. Organizator dba o bezpieczeństwo osób obecnych na wydarzeniu oraz porządek podczas 

trwania imprezy włączając: 

a. Służby porządkowe i służby informacyjne 

b. Powołując koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami 

porządkowymi i organizującego pracę służb porządkowych 

c. Udostępnienie pomocy medycznej 

2. Organizator może utrwalać przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji 

lub reklamy imprezy w latach przyszłych. Wizerunek osób przebywających na terenie 

wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych 

3. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego organizator zapewnia, że: 

a. Pracownicy obsługi, służby porządkowe i informacyjne będą zaznajomieni z 

rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady 

postępowania na wypadek pożaru 

b. Służby porządkowe będą przeszkolone do prowadzenia ewakuacji, 

alarmowania straży pożarnej, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, 

udzielania pierwszej pomocy medycznej, co zapewni wyspecjalizowana 

agencja ochrony i mienia 

4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania nie narażającego na 

niebezpieczeństwo innych uczestników 

5. Zabrania się posiadania w trakcie wydarzenia:  

a. Broni i innych niebezpiecznych przedmiotów 

b. Materiałów wybuchowych 

c. Wyrobów pirotechnicznych 

d. Materiałów pożarowo niebezpiecznych 

e. Środków odurzających lub substancji psychotropowych 

6. Ponadto zakazuje się: 

a. Wchodzenia i przebywania bez zezwolenia na obszarach przeznaczonych dla 

artystów i obsługi wydarzania 

b. Rzucania przedmiotami w kierunku sceny oraz innych stanowisk artystów i 

obsługi wydarzenia, a także w kierunku innych osób pracujących przy 

wydarzeniu 

c. Rozniecania ognia 

d. Zastawiania dróg ewakuacyjnych 

e. Wspinania na drzewa i słupy znajdujące się na terenie imprezy. 

7. Uczestnicy LMF mają obowiązek stosować́ się do zaleceń i zarządzeń policji, służb 

porządkowych oraz organizatora oraz do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

8. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników 

wydarzenia, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz 

mienia stanowiącego własność́ organizatora, bądź przez niego umieszczonych w terenie. 

9. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu wydarzenia należy zgłaszać́ do 

ochrony, służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami  
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lub do organizatora: Łódź, ul Piotrkowska 86, lok. 10 u. 

10. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się 

do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie 

wydarzenia. 

11. Osoby stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także 

chronionego mienia zostaną ujęte i niezwłocznie przekazane Policji  

 

§ Zasady organizacyjne i porządkowe 

1. Służby porządkowe organizatora, są uprawnione do: 

a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem a w przypadku 

niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu wydarzenia 

b. ujęcia i zatrzymania w celu niezwłocznego przekazania Policji osób 

stwarzających zagrożenie dla porządku przebiegu wydarzenia, a także 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego 

mienia. 

2. Służby porządkowe są zobowiązane: 

a. Zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury festiwalowej, tj. urządzeń i 

instalacji technicznych na terenie wydarzenia. 

b. Usunąć z terenu wydarzenia, bądź przekazać Policji osoby, które swoim 

zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z 

regulaminem. 

3. Służby porządkowe organizatora nie będą używały żadnych niedozwolonych 

technicznych środków przymusu wobec uczestników wydarzenia. Wszelkie czynności przez 

nie podjęte powinny być wykonywane z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych 

osoby, w stosunku do której został podjęte  

4. W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora są 

nieskuteczne, organizator lub koordynator do spraw bezpieczeństwa w imieniu organizatora 

występuje o pomoc do Policji, potwierdzając ten fakt pismem zgłoszeniowym. 

5. W sytuacji określonej podjęcia akcji przez Policję, służby porządkowe organizatora 

imprezy wykonują polecenia Policji. 

6. Służby porządkowe wyposażone będą w środki łączności: radiotelefony oraz telefony 

komórkowe. Oficer Policji, odpowiedzialny ze strony Policji za zabezpieczenie wydarzenia 

będzie posiadał bezpośrednią łączność z osobą odpowiedzialną za służby porządkowe ze 

strony organizatora.  

 

§ Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony: 

a. W siedzibie organizatora festiwalu, Fundacji „Lux pro Monumentis”,  

ul. Piotrkowska 86 lok. 10 u,  90-103 Łódź  

b. Na stronie internetowej festiwalu: www.lmf.com.pl  

 

http://www.lmf.com.pl/

