DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI AMBASADY FRANCJI I AMBASADY NIEMIEC
NA UL. JAZDÓW W WARSZAWIE 20 września 2014
REGULAMIN IMPREZY
ORGANIZATORZY – AMBASADA FRANCJI oraz AMBASADA NIEMIEC W POLSCE
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i turystów, a
wstęp na nią jest wolny. Przewiduje się maksymalnie 750 osób jednocześnie. Impreza odbywa się w godzinach:
12.00-18.00. Ostatni zwiedzający będą wpuszczani o godz. 17.30.
2. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane zachowywać się zarówno w sposób zgodny z zasadami współżycia
społecznego jak i w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w
szczególności przestrzegać postanowień regulaminu Imprezy.
3. Osoby przebywające na terenie Imprezy mają obowiązek stosować się do zaleceń służby porządkowej oraz
przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie jakiejkolwiek broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, napojów w szklanych butelkach oraz
wprowadzania zwierząt.
5. Na terenie Ambasad zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności i pomieszczeń, do
których dostęp maja wyłącznie przedstawiciele Organizatorów.
6. Służby porządkowe Organizatorów Imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory
OCHRONA – (przy wejściach na teren ambasad) mają prawo do:
a) legitymowania osób uczestniczących w imprezie w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości toreb tych osób dla sprawdzenia, że te osoby nie wnoszą lub nie posiadają
przedmiotów, o których mowa pkt. 4 regulaminu,
c) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania regulaminu Imprezy, wezwania osoby winnej takich
czynów do opuszczenia terenu Imprezy,
d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Imprezy, a także ich mienia.
7. Uczestnicy nie będą mogli wejść na teren Ambasad z bagażami o dużych rozmiarach. Organizator nie
przewiduje szatni ani przechowalni bagażu.
8. Na teren Imprezy nie będą wpuszczane osoby: znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, będące pod
wpływem środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, zachowujące
się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 4. regulaminu, odmawiające poddania się
czynnościom, o których mowa w pkt. 6 (a-b) regulaminu
9. Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych
materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.
10. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie obu
ambasad i jest wyraźnie oznakowany.
11. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie
prawni tych nieletnich.
12. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej i
facebooku ambasady Francji (www.ambafrance-pl.org) oraz ambasady Niemiec w Polsce (www.polen.diplo.de)
oraz wywieszenie go w widocznych miejscach na terenie Imprezy.
13. Koordynatorem Imprezy ze strony organizatorów są:
- z ramienia ambasady Francji w Polsce: Alain Dubuy (tel. + 48 22 529 30 23),
- z ramienia ambasady Niemiec w Polsce: Lukas Wasielewski (tel. +48 22 5841 700).

ORGANIZATORZY:
Ambasada Francji w Polsce, ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa,
Ambasada Niemiec w Polsce, ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa,

