REGULAMIN dla uczestników Festynu z okazji DNIA ZIEMI 2010
organizowanego przez
Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej
na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie
I. Informacje ogólne

1.

Festyn z okazji DNIA ZIEMI 2010, zwany dalej Festynem, organizowany na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie przez
Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, zwaną dalej Organizatorem, odbywa się w dniu 25 kwietnia 2010 r. w godzinach
10.00 – 20.00.
2.

3.

Festyn jest wydarzeniem edukacyjnym, przeznaczonym dla mieszkańców Warszawy i okolic. Wstęp na Festyn jest wolny.

Zachęcamy wszystkich uczestników Festynu do przybywania na Pole Mokotowskie środkami komunikacji publicznej.

DOJAZ NA POLE MOKOTOWSKIE





Metro „POLE MOKOTOWSKIE” wyjście w kierunku ul. Batorego
Przystanek STEFANA BATOREGO: autobus 168
Przystanek GUS, BIBLIOTEKA NARODOWA, METRO POLE MOKOTOWSKIE: autobusy 118, 130,
167, 174, 182, 700; tramwaje 10, 16, 17, 33
Przystanek SZPITAL BANACHA: autobusy 136, 157, 175, 188, 504, 512
II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Festynu

1.

Za prawidłowy przebieg Festynu odpowiada Organizator. Przedstawiciele Organizatora noszą imienne identyfikatory z
napisem „ORGANIZATOR”.

2.

Służby porządkowe odpowiadają za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas Festynu. Wszyscy uczestnicy muszą się
stosować do zaleceń Służby porządkowej. Służba porządkowa nosi identyfikatory z napisem „OCHRONA” bądź
„ORGANIZATOR”.

4.

Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko na wyznaczonych parkingach. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne
parkowanie na trawie oraz w miejscach do tego niewyznaczonych.
PARKINGI w okolicy POLOA MOKOTOWSKIEGO dostępne dla uczestników Festynu:

ul. Wawelska – na ternie RKS „SKRA”
 Al. Niepodległości – teren Biblioteki Narodowej
 ul. Banacha przy ul. Żwirki i Wigury – przy Wydziale Geologii UW oraz na terenie Szpitala

5.

W dniu 25.04.2010 r. zostają zamknięte dla ruchu ul. Rostafińskich, Rokitnicka oraz parking na terenie Pola Mokotowskiego z
wjazdem od ul. Batorego.

6.

Z uwagi na wzmożony ruch pieszych na terenie Parku w dniu 25.04.10 r., dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa,
wprowadza się zakaz jazdy rowerem, również po ścieżce rowerowej, biegnącej przez Pole Mokotowskie.

7.

Organizator ustawi na terenie Festynu wiele dodatkowych pojemników na śmieci. Uprasza się wszystkich gości o
niezaśmiecanie terenu parku i wyrzucanie śmieci do koszy.

8.

Na terenie Parku obowiązują przepisy wydane przez zarządcę terenu – Zarząd Oczyszczania Miasta.

Wprowadza się zakaz:
1. Wnoszenia na teren Festynu broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających, środków trujących i promieniotwórczych, substancji psychotropowych.
2. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów małej architektury.
3. Łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni.
4. Palenia ognisk na terenie Parku.
5. Wrzucania jakichkolwiek przedmiotów do stawów.
6. Sprzedaży alkoholu na Festynie.

7.
8.
9.
10.

Wnoszenia alkoholu na Festyn.
Spożywania alkoholu na terenie Festynu.
Wprowadzania psów bez smyczy.
Prowadzenia działalności handlowej bez zgody organizatora.

Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wszystkich uczestników Festynu i Wystawców jest respektowanie postanowień
zawartych w niniejszym regulaminie, wykonywanie poleceń porządkowych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku,
przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń. Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń będą usuwane poza teren
Festynu.

