Regulamin uczestnictwa w spotkaniu „Sylwester 2022”

I. Obowiązki uczestnika spotkania:
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a)
b)
c)
d)

nie zakłócać porządku publicznego;
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu;
nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na spotkaniu;
stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby informacyjne organizatora
(w tym spikera),
e) w dniu spotkania dokonać pomiaru temperatury ciała i powstrzymać się przez uczestnictwem
w spotkaniu w przypadku, gdy wynosi ona ponad 37,5 stopnia Celsjusza.
2. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:
a) zabrania się udziału w spotkaniu osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła
i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu;
b) uczestnik spotkania zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad oraz obostrzeń w
związku z pandemią SARS – CoV-2;

II. Warunki uczestnictwa w spotkaniu:
1. Zakazuje się wstępu na spotkanie osobie:
a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających środków;
b) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
c) małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej .
2. Podczas spotkania sylwestrowego zabrania się:
a) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych,
rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym,
światopoglądowym, itp.
b) rzucania przedmiotami;
c) wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi
przez
d) zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
e) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
f) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o
podobnym działaniu.;

g)

h)

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także
niszczenia infrastruktury obiektu;
stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników;

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na spotkaniu posiadania:

a)
b)
c)
d)
e)

broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu
oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów — przewodników;

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje
uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego
ustawą lub niniejszym regulaminem.
II. Warunki dla korzystających ze środków transportu zapewnionych przez organizatora.

b)

korzystanie ze środka transportu jest bezpłatne.
autobusy przewożące osoby korzystające są komercyjnym przejazdem chętnych uczestników
spotkania — nie jest to transport publiczny.

c)

d)

autobusy poruszają się po zaplanowanej trasie zgodnie z rozkładem, który będzie podany na
stronie internetowej www.bolimow.pl z tym, że zatrzymują się one tylko w wyznaczonych
miejscach o określonych godzinach.
Przyjazd autobusem nie jest jednoznaczny

z obowiązkiem

zapewnienia

powrotu

poza

ustalonym odjazdem o godzinne 1.00.

e)

f)

zabrania się korzystania z transportu osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła
i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu;
korzystający z transportu zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych

zasad

oraz

obostrzeń w związku z pandemią SARS — CoV-2;
wszyscy korzystający z transportu są zobowiązani do stosowania się do zasad określonych dla
uczestników spotkania opisanych w puncie I i Il niniejszego regulaminu.

ROZKŁAD JAZDY SYLWESTROWEGO AUTOBUSU
TRASA NUMER I

e

21.50 Bolimów Rynek Kościuszki

e

22.00 Łasieczniki OSP

e

22.10 Jasionna Parcel przystanek droga powiatowa

e

22.15 OSP Sierzchów

e

22.25 Przystanek autobusowy Kęszyce Wieś (koło sołtysa)

e

22.30 OSP Nowe Kęszyce

e

22.40 Jasionna Przystanek PGR

e

22.45 Jasionna Przystanek autobusowy (koło sołtysa)

e

22.50 Sklep Sokołów

e

22.55 Podsokołów Przystanek autobusowy

e

23.00 — Rynek Bolimów.

(koło sołtysa)

TRASA NUMER

e

21.40 Bolimów Rynek Kościuszki

e

21.50 Ziemiary Sołtys

«

21.55

Ziemiary

—

skrzyżowanie

przy

dawnej

II

leśniczówce

Wspólnoty

Lasów

Osady

Bolimów

Podana

e

22.05 Wólka Łasiecka Altana Wiejska

©

22.15 Joachimów Mogiły droga powiatowa skrzyżowanie z ulicą Szczęśliwą

e

22.25 Wola Szydłowiecka skrzyżowanie przy krzyżu

©

22.30 Józefów Świetlica Wiejska

e

22.35 Humin przy sklepie p. Grefkowicz

e

22.40 Humin Szkoła Podstawowa

e

22.45

e

22.50 Skrzyżowanie drogi Kęszyce — Kurabka z drogą na Ziąbki

e

22.55 Rozwidlenie dróg na Ziąbkach — przystanek autobusowy

e

23.00 Ziąbki OSP

e

23.10

Kurabka Sołtys

Bolimów Rynek Kościuszki

godzina jest godziną odjazdu

z przystanku — możliwe

przesuniecie

czasowe

do 2 minut.

Powrót z Bolimowa godzina 1.00 bez możliwości opóźnienia. Powrót odbywa się po tej samej trasie

od początku trasy.

