Regulamin V Festiwalu Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”
§ 1.
1.

Festiwal „Lumo Bjalistoko” (dalej: Festiwal) jest otwartą i bezpłatną, plenerową imprezą artystyczną, mającą cele edukacyjne i promocyjne, organizowaną
przez białostockie środowisko pozarządowe i artystyczne.

2.

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie z siedzibą w Białymstoku.

3.

Festiwal odbywa się w centrum Białegostoku w dniach 05-06.10.2018 r. w godz. 19:00-22:00, w ogólnodostępnych, publicznych przestrzeniach: na Rynku
Kościuszki, dziedzińcach przed Pałacem Branickich, w Parku Starym im. Księcia Józefa Poniatowskiego, na Placu im. Marsz. J. Piłsudskiego, na Skwerze
Armii Krajowej.

4.

Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie Festiwalu (dalej: uczestnicy Festiwalu).

§ 2.
1.

Festiwal odbywa się w formie rozproszonej, plenerowej wystawy instalacji artystycznych i iluminacji, usytuowanych w otwartych ciągach
komunikacyjnych w przestrzeniach publicznych, mającej na celu pokazanie możliwości wykorzystania małych form sztuki w przestrzeni publicznej.

2.

Organizator informuje, że w czasie Festiwalu przewidziane są pokazy, iluminacje oraz inne formy zdarzeń artystycznych z użyciem światła sztucznego,
eksponowanego po zachodzie słońca lub w nocy, a artyści i twórcy mogą stosować różne źródła światła (ogień, żarówki, lampy wyładowcze, lampy LED,
lasery, diody itp.) o różnej mocy i natężeniu, a także światło kierunkowe, różnobarwne oraz efekt stroboskopowy.

3.

Organizator jest upoważniony do utrwalania przebiegu Festiwalu dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy. Wizerunek uczestników Festiwalu może
zostać utrwalony, a następnie być rozpowszechniany dla celów związanych z organizacją Festiwalu, w tym promocyjnych, dokumentacyjnych
i sprawozdawczych.

§ 3.
1.

W miejscach pokazów atrakcji festiwalowych uczestnicy Festiwalu mogą przebywać jedynie na terenie wyznaczonym przez Organizatora. Służby
Organizatora mogą prosić o opuszczenie wyznaczonej strefy ze względów bezpieczeństwa.

2.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania następujących ograniczeń organizacyjnych:
1) zakaz gromadzenia się i zatrzymywania w ciągach komunikacyjnych, a zwłaszcza oglądania pokazów w niedozwolonych miejscach,
2) gromadzenia się dookoła atrakcji festiwalowych w sposób uniemożliwiający ich realizację lub stwarzających zagrożenie dla innych uczestników.
Liczba osób obecnych jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie atrakcji jest określona na maksymalnie 800 osób– w przypadku osiągnięcia lub
przekroczenia tej liczby Organizator i jego personel zakazuje wstępu i wyprasza uczestników Festiwalu z wyznaczonego terenu,
3) zakaz gromadzenia się i zatrzymywania w innych miejscach (np. przy instalacjach), gdzie liczba lub zagęszczenie uczestników Festiwalu może
stwarzać ryzyko albo zagrożenie dla instalacji artystycznych, sprzętu technicznego, możliwości niezakłóconej realizacji pokazów, a także życia lub
zdrowia innych uczestników Festiwalu, osób zajmujących się ochroną osób i mienia, organizatorów Festiwalu lub artystów,
4) uczestnik Festiwalu nie może dotykać ani wchodzić w interakcję z instalacjami artystycznymi, chyba że obecni przy nich przedstawiciele Organizatora
lub artyści wyraźnie na to zezwalają,
5) w przypadku instalacji interaktywnych uczestnik Festiwalu ma obowiązek ścisłego stosowania się do zasad obsługi lub interakcji z instalacją
wskazanych w jej opisie lub przez przedstawicieli Organizatora,
6) poruszanie się po chodnikach i jezdniach w pasach drogowych ulic miejskich powinno się odbywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak jak w
codziennym, miejskim ruchu ulicznym.

3.

Z terenu Festiwalu Organizator wyprasza osoby:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4.

niestosujące się do ograniczeń organizacyjnych, o których mowa w ust. 2,
będące w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
zachowujące się agresywnie, w szczególności jeśli zagraża to innym osobom przebywającym na Festiwalu,
posiadające przedmioty określone w ust. 4,
odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w § 4 ust. 2,
małoletnie bez dorosłego opiekuna,
które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin Festiwalu lub zakłócają porządek publiczny.

Na teren Festiwalu zabrania się wnoszenia i posiadania:
1) jakiejkolwiek broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
2) napojów alkoholowych, napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych
przedmiotów lub substancji prawnie wzbronionych.

§ 4.
1.

Osoby przebywające na terenie Festiwalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora oraz posiadających oznaczenia
i identyfikatory osób zajmujących się ochroną osób i mienia, w tym do zaleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

2.

Osoby zajmujące się ochroną osób i mienia, posiadające odpowiednie oznaczenia i identyfikatory mają prawo:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz pełnoletniości,
2) przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 6,
3) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych.

3.

Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, będą ujmowane w celu oddania Policji lub
innym uprawnionym służbom mundurowym.

4.

Uprawnienia osób zajmujących się ochroną osób i mienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, przysługują im w okresie od dnia 4 października
2018 r. od godz. 16:00 do dnia 8 października 2018 r. do godz. 12:00.

