
Regulamin Sylwestra 2016/2017 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie 

 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania się imprezy. 

2. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do przestrzegania. przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie wydarzenia. 

SPOSÓB REJESTRACJI: 

1. Zapisy na imprezę: Sylwester 2016/2017 możliwe są poprzez: 

 wysłanie zgłoszenia na e-mail na adres: zapisy@mosir-ketrzyn.pl, 

 zgłoszenie telefoniczne do biura MOSiR pod numerem telefonu: 501-794-863, 

 zgłoszenie w biurze MOSiR pod adresem: 11-400 Kętrzyn, ul. Szpitalna 1. 

2. Osoby zapisujące się na imprezę zobowiązane są do uiszczenia opłaty w kwocie 60,00 

zł od osoby w terminie nie późniejszym niż 28 grudnia 2016r. 

3. Osoby, które uiściły opłatę w wyżej wymienionym punkcie zostaną zapisane na listę 

uczestników imprezy. 

4. Opłata wejścia na imprezę sylwestrową jest bezzwrotna po upłynięciu terminu: 28 

grudnia 2016r. 

5. Osoby znajdujące się na liście uczestników imprezy po podaniu swoich danych 

osobowych otrzymają opaskę wstępu. 

6. Osoby które nie znajdują się na liście uczestników imprezy, aby wejść na imprezę 

muszą okazać dowód wpłaty dokonany wcześniej w biurze MOSiR. 

7. Organizator zastrzega sobie liczbę uczestników do maksymalnie 300 osób. O 

możliwości wzięcia udziału w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

imprezy.  

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:  

1. Osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa będą wypraszane z imprezy.  

2. Każdy kto uczestniczy na imprezie zobowiązany jest. zachowywać się w  taki sposób, 

aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym. 

3. Uczestniczy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń ochrony oraz 

organizatora. 

4. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest opuścić teren obiekt do godz.: 05.00. 

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA IMPREZĘ: 

1. Wszelkiego rodzaju broni. 

2. Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk. 
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3. Narkotyków. 

4. Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwu. 

5. Fajerwerków,  petard,  innych akcesoriów pirotechnicznych. 

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ:  

1. Wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników.  

2. Rzucanie przedmiotami. 

3. Rozniecania ognia. 

4. Palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych.  

 

 


