WIELKA PACZKOWSKA POTYCZKA NA JAJA
§1
„Wielka Paczkowska Potyczka na Jaja”, zwana dalej Potyczką, odbędzie się w ramach gry miejskiej Paczkowska Gra Fabularna z Zabytkami w Tle.
§2
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zgromadzenia oraz zachowanie się osób biorących w nim
udział. Udział w Potyczce potwierdzony podpisaniem „Zgłoszenia udziału” oznacza akceptację wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.
§3
Potyczka organizowana jest przez Stowarzyszenie „PEGAZ” z Paczkowa zwane w dalszej części
Organizatorem
§4
Organizator Potyczki zapewnia służbę porządkową i informacyjną wyróżniającą się elementami ubioru
(identyfikatory).
§5
Potyczka odbędzie się 07 lipca (sobota) 2018 r., w Parku miejskim, przy hurdycjach na murach obronnych w
Paczkowie. Rozpoczęcie potyczki następuje na sygnał (słowny i optyczny) Prowadzącego, wyznaczonego przez
Organizatora.
§6
Osoby biorące udział w Potyczce robią to na własną odpowiedzialność oraz zobowiązane są do
zachowywania się w sposób bezpieczny dla innych uczestników Potyczki, nie narażający innych uczestników na
celowy uszczerbek na zdrowiu.
§7
Organizator zapewnia uczestnikom strój ochronny – fartuch, kask okulary. Uczestnik zobowiązany jest
bezwzględnie do korzystania ze stroju ochronnego. Brak stroju spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z
Potyczki.
§8
Organizator utworzy na terenie Potyczki oznakowane „Strefy ochronne”. Uczestnik, który znajdzie się w
„Strefie ochronnej” nie może być atakowany przez innych Uczestników. Niepodporządkowanie się temu warunkowi
spowoduje natychmiastowe wykluczenie z Potyczki uczestnika łamiącego powyższe zasady.
§9
Podczas
Potyczki
mogą
być
używane
jedynie
jaja
dostarczone
przez
Organizatora.
Zabronione jest rzucanie w osoby znajdujące się poza terenem wyznaczonym przez Organizatora, ze szczególnym
uwzględnieniem osób używających sprzętu foto-video.
§ 10
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wniesione przez uczestników na teren Potyczki mienie oraz jego
bezpieczeństwo w trakcie trwania Potyczki.
§ 11
Przed przystąpieniem do udziału w Potyczki Organizatorzy zalecają zdjęcie biżuterii, okularów korekcyjnych i
innych delikatnych części garderoby.
§ 12
Organizatorzy odradzają udział w Potyczce osobom uczulonym na jaja kurze.
§ 13
Osoby biorące udział w Potyczce zobowiązane są do wykonywania poleceń przedstawicieli Organizatora,
służb porządkowych i informacyjnych.
§ 14
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Potyczce jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 15
Zabrania się wnoszenia i posiadania w czasie trwania Potyczki niebezpiecznych przedmiotów,
pirotechnicznych i tym podobnych. Zabrania się posiadania i spożywania podczas zgromadzenia publicznego

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także udziału w nim osób
nietrzeźwych lub pod wpływem środków psychotropowych.
§ 16
Uczestnicy Potyczki wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy,
zamieszczonych w mediach drukowanych i elektronicznych, nagrań dźwiękowych i filmowych oraz w materiałach
promocyjnych Organizatora.
§ 17
Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników lub
niestosujące się do poleceń przedstawicieli Organizatora zgromadzenia, służb porządkowej i informacyjnej mogą
zostać usunięte z miejsca Potyczki, a także mogą zostać przekazane Policji lub straży miejskiej. Decyzja o usunięciu
uczestnika Potyczki podejmowana jest przez Prowadzącego i jest nieodwołalna. Prowadzący nie musi podawać
przyczyny decyzji. Do szczególnych uprawnień Prowadzącego należy przerwanie Potyczki w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa uczestników.

