REGULAMIN OBIEKTU
Projprzem Makrum S.A.
ul. Leśna 11-19
85-676 Bydgoszcz

Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu kulturalno-artystycznym w ramach Święta
Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O - TehoFest 2018 na terenie hali Fabryki
Projprzem Makrum S.A., ul. Leśna 11-19, 85-676 Bydgoszcz.
Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z udostępnionych
pomieszczeo i bezpieczeostwa widzów.
Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy biorący udział w
wydarzeniu w ramach TehoFestu 2018 w hali Fabryki Projprzem Makrum S.A., ul. Leśna 1119, 85-676 Bydgoszcz w dn. 14.09.2018 r.

Postanowienia ogólne:
1. Fabryka Projprzem Makrum S.A. (zwana dalej Makrum) jest własnością osób prywatnych.
2. Organizatorem imprezy na terenie Fabryki Makrum jest Miejskie Centrum Kultury w
Bydgoszczy.
3. Ilośd osób przebywających w hali Fabryki Makrum podczas organizowanej imprezy
kulturalnej wynosi maksymalnie 200 osób w jednym czasie.
4. Makrum jest budynkiem i terenem zewnętrznym fabrycznym, którego przeznaczeniem
jest przemysł metalowy.
5.Przed wejściem na teren Makrum należy zapoznad się z niniejszym regulaminem.
Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników Makrum podczas
organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury imprezy.
6. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Makrum zapoznała się z
postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania oraz dostępnych
instrukcji bezpieczeostwa, a także zaleceo właściciela obiektu i organizatora imprezy.

Zasady wstępu na teren Obiektu:
1. Podstawą wstępu i pobytu w hali Makrum jest:
a) dla widzów - bezpłatna wejściówka, którą należy odebrad w kasie Miejskiego
Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz lub na
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b)
c)
d)
e)

godzinę przed wydarzeniem w Makrum (ze względów bezpieczeostwa, pula
bezpłatnych wejściówek jest ograniczona),
dla organizatorów – podpisana umowa z administratorem budynku,
dla dziennikarzy – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub legitymacja
służbowa.
dla przedstawicieli jednostek kontrolujących – legitymacja służbowa.
dla wolontariuszy – identyfikator.

2. Każdy wchodzący na teren Makrum zobowiązany jest do okazania organizatorowi,
wolontariuszom lub ochronie, wejściówki uprawniającej do wstępu i pobytu w Makrum.
3. Osoby nieposiadające wejściówki lub innego dokumentu upoważniającego je do wstępu
na teren hali Makrum, nie mają prawa przebywad zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
budynku.
5. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą przebywad na terenie Makrum wyłącznie pod
opieką osób dorosłych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialnośd za swoich
podopiecznych oraz wszystkie ewentualne wyrządzone przez nich szkody.
6. Wszystkie osoby wchodzące na teren Makrum są zobowiązane do posiadania przy sobie
dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, który pozwala na ustalenie
tożsamości uczestnika imprezy.
7. Wejście na teren Makrum jest możliwe najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem spektaklu
tj. o godzinie 18:55.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren Makrum osób
pozostających pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się w
sposób agresywny.

Zasady organizacyjne, porządkowe i bezpieczeostwa podczas Imprezy:

I. Zasady organizacyjne
1. Na terenie hali Makrum obowiązuje ruch pieszy.
2. Wchodzenie na teren Makrum odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie.
3. Miejskie Centrum Kultury zapewni informowanie widzów o niedogodnościach (ubytki
podłoża drogi, jej nierówności, szyny transportowe istniejące w podłożu drogi) znajdujących
się na drodze transportowej – drodze dojścia/wyjścia do i z widowni spektaklu, w tym
koniecznośd zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się po udostępnionych
drogach transportowych. Bieżące informowanie o w/w niedogodnościach zapewnią służby
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porządkowe Organizatora.
4. Wyznaczona trasa poprowadzona jest na obiekcie przemysłowym jakim jest Makrum i jest
dostosowana do istniejących tam elementów infrastruktury (m. in. maszyn produkcyjnych).
Należy zachowad ostrożnośd poruszając się po fragmentach trasy oraz korzystad z
zastosowanych barierek i łaocuchów.
5. Hala Makrum na potrzeby organizowanej imprezy zostanie podzielona na sektory, w
których ustawione będą krzesła. Przestawianie krzeseł oraz zastawianie przejśd między
sektorami jest zabronione.
6. Wyznaczone wejścia i wyjścia oraz drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą byd zawsze
drożne, niezastawione. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania
jakiegokolwiek sprzętu. Pojazdy, urządzenia i towary pozostawione na tych drogach zostaną
usunięte na koszt i ryzyko ich właściciela lub posiadacza.
7. Wszystkie urządzenia i środki ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki
ppoż.) oraz drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą byd widoczne i w każdej chwili
dostępne. Nie wolno ich zastawiad, przestawiad ani wykorzystywad w innych celach niż ich
przeznaczenie.

II. Zasady dotyczące porządku podczas Imprezy:
1. Ochrona Makrum i uczestników Imprezy jest zapewniona z ramienia Organizatora.
2. Osoby, które w trakcie Imprezy na terenie Makrum będą zakłócad przebieg imprezy,
porządek publiczny lub nie będą się stosowad do niniejszego Regulaminu będą usuwane
przez ochronę. W uzasadnionych przypadkach osoby te będą zatrzymywane i przekazywane
odpowiednim służbom porządkowym (Policji lub Straży Miejskiej).
3. W przypadku niebezpieczeostwa wystąpienia pożaru, niepokojącego zachowania innych
uczestników Imprezy mogącego stanowid zagrożenie dla osób lub mienia, albo innego
zagrożenia świadek zdarzenia, niezwłocznie informuje organizatora, wolontariuszy i służby
bezpieczeostwa: straż pożarną, pogotowie czy policję.
4. Dla utrzymania porządku i bezpieczeostwa osób biorących udział w Imprezie na terenie
Makrum, jej uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceo pracowników i
wolontariuszy Miejskiego Centrum Kultury oraz pracowników ochrony.
5. Apteczka pierwszej pomocy będzie dostępna u pracowników i wolontariuszy Miejskiego
Centrum Kultury.
6. Organizator może wypraszad z budynku wszelkich akwizytorów, sprzedawców, handlarzy,
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a także inne osoby, które niepokoją lub przeszkadzają w działalności prowadzonej na terenie
Makrum, albo które są z innych przyczyn niepożądane.

III. Zasady dotyczące bezpieczeostwa
1. Służby porządkowe są uprawnione do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób
wchodzących na teren Makrum.
2. Służby porządkowe ma prawo użycia wszelkich dozwolonych środków perswazji w
stosunku do uczestników zakłócających porządek lub zagrażających innym przebywającym
na terenie Makrum podczas Imprezy.
3. Przebieg Imprezy na terenie Makrum będzie rejestrowany za pomocą urządzeo audio,
wideo oraz aparatów fotograficznych. Przebywanie na terenie Makrum jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku.
4. Osoby przebywające na terenie Makrum, zobowiązane są zachowywad się w
sposób niezagrażający bezpieczeostwu innych, a w szczególności przestrzegad postanowieo
Regulaminu, a także podporządkowywad się poleceniom pracowników i wolontariuszy MCK
oraz służby porządkowej.

Prawa i obowiązki Uczestników Imprezy:
1. Wejściówka uprawnia jej Posiadacza do:
a. wstępu i pobytu na terenie Makrum oraz uczestnictwa w Imprezie w określonym
przez Organizatora czasie,
b. poruszania się po udostępnionej i wyznaczonej przez Organizatora przestrzeni dla
publiczności,
c. zajęcia miejsca siedzącego w wyznaczonych przez Organizatora sektorach,
d. korzystania z wyznaczonego przez Organizatora zaplecza sanitarnego.
2.Podczas trwania Imprezy w Makrum zakazane jest:
a. wnoszenie i zażywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
b. palenie papierosów i e-papierosów,
c. wnoszenie przedmiotów twardych, broni, noży, łaocuchów, maczet, pałek, kijów oraz
innych obiektów mogących byd narzędziami agresji,
d. wnoszenie substancji łatwopalnych, materiałów wybuchowych, fajerwerków,
środków i urządzeo pirotechnicznych, farbujących i cuchnących, pojemników z
gazami, substancjami żrącymi, trującymi albo innych przedmiotów i urządzeo
służących do ich rozpylania,
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e. rzucanie jakimikolwiek przedmiotami, używanie wulgarnego słownictwa, śpiewanie
obscenicznych piosenek i obrażanie jakichkolwiek osób,
f. wywoływania zajśd przy użyciu siły fizycznej,
g. wspinanie się po murach, urządzeniach, maszynach, drabinkach, podchodzenie do
krawędzi, przechylanie, siadanie na balustradach, wchodzenie w miejsca, które nie są
dopuszczone do użytku oraz zachowania narażające na utratę zdrowia i życia siebie i
innych uczestników Imprezy,
h. blokowania dostępu i zastawiania dróg ewakuacyjnych,
i. niszczenia urządzeo, sprzętu, oznaczeo i tablic informacyjnych oraz nośników
reklamowych znajdujących się na terenie Makrum,
j. zajmowanie siedzisk w miejscach do tego nieprzewidzianych oraz wchodzenia na
krzesła,
k. poruszanie się po Makrum w miejscach do tego nie wyznaczonych oraz przekraczanie
miejsc wyznaczonych taśmą zabezpieczającą lub tabliczkami, a także wchodzenie do
pomieszczeo zastrzeżonych dla wykonawców i organizatorów,
l. wnoszenie na teren Makrum instrumentów i urządzeo mechanicznych do
wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów oraz trąbek, wskaźników laserowych
itp.,
m. pozostawianie bez opieki bagażu lub innych przedmiotów,
n. zakładanie kominiarek lub specyficznych składników ubioru mogących służyd do
maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji,
o. zaśmiecanie Makrum, pozostawianie puszek, ostrych narzędzi i tłuczenie szklanych
przedmiotów,
p. załatwianie potrzeb fizjologicznych poza udostępnionymi toaletami,
q. bieganie i hałaśliwe zachowanie,
r. wprowadzanie zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników oraz psów policyjnych),
s. używania ognia otwartego,
t. przebywanie na terenie obiektu po zakooczeniu imprezy,
u. wykonywanie i wykorzystywanie fotografii i filmów we wnętrzach Makrum w celach
komercyjnych,
v. używanie dronów i innych urządzeo latających lub poruszających się w inny sposób
wewnątrz Makrum oraz nad jej terenem,
w. wnoszenie drzewców do flag i transparentów oraz wywieszanie lub eksponowanie
napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub
mogących naruszad dobra osobiste i uczucia innych osób,
x. malowanie, pisanie lub rysowanie po elewacji Makrum, jej ścianach oraz oklejania
wszelkimi drukami.

Postanowienia koocowe:
1. Uczestnicy imprezy wchodzą na teren Makrum na własną odpowiedzialnośd i ryzyko.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane w mieniu lub zdrowiu osób
przebywających na terenie Makrum, wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego
Regulaminu niezastosowania się do przepisów i zasad bezpieczeostwa oraz przepisów
ochrony przeciwpożarowej.
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3. Organizator zapewnia, że dołożył wszelkich starao aby prawidłowo zabezpieczyd teren
Makrum w miejscach wyznaczonych do samodzielnego poruszania się.
4. Osoby przebywające na terenie Makrum ponoszą odpowiedzialnośd za skutki swoich
działao zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.
5. Odpowiedzialnośd materialną za wyrządzone szkody w pełni ponosi osoba, która tej
szkody dokonała.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązao
jest niemożliwe lub może byd uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
„Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy
urządzeo dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub
działania władz paostwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk i praw, i
przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązao.
7. Zarządca Makrum ani Organizator Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione na
terenie Makrum przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i pozostawiony
sprzęt.
8. Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych.
9. Regulamin jest udostępniony poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej
Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy: www.mck-bydgoszcz.pl, stronie internetowej
www.ludzieitechnika.pl oraz przed wejściem na terenie Makrum.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące wejściówek lub organizacji Imprezy, uczestnik ma prawo
zgłosid do Organizatora.
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