REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW POKAZU BUDOWY I WYPAŁU PIECA BUTELKOWEGO
organizowanych w ramach 28 Bolesławieckiego Święta Ceramiki
19-21 sierpnia 2022 r.
MIEJSCE WYDARZENIA:
Bolesławiec, ul. Kościelna – Rynek
TERMIN BUDOWY PIECA: 17-19.08.2022r.
WYPAŁ PIECA: 20.08.2022 godz. 16:00 – 22:00
PIEC W KSZTAŁCIE BUTELKI INSPIROWANEJ TRADYCYJNĄ CERAMIKĄ BOLESŁAWIECKĄ
OPALANY DREWNEM:
Wysokość konstrukcji 1,80 m.
KONSTRUKCJA PIECA:
Piec zbudowany z bezbarwnych butelek na bazie masy szamotowej.
Masa z zewnątrz malowana na kolor niebieski. Palenisko zbudowane z cegieł.

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW POKAZU BUDOWY I WYPAŁU PIECA
BUTELKOWEGO:

1. Zarówno w momencie rozpalania pieca, jak i przez cały czas jego palenia obserwatorzy powinni
przebywać po za strefą zagrożenia (miejsce budowy i wypału wyznaczone i zabezpieczone).
2. Nie należy przekraczać wyznaczonej strefy zagrożenia.
3. W przypadku zagrożenia (wybuch pożaru) należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia drogami
ewakuacyjnymi.
4. W przypadku wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych w postaci silnego wiatru, należy
bezwzględnie oddalić się z miejsca zagrożenia, z uwagi na możliwość przeniesienia gorących produktów
spalania (gorąca, paląca się sadza itd.).
5. Brak możliwości opanowania przez obsługę pokazu powstałych zagrożeń pożarowych i innych dla
bezpieczeństwa uczestników wydarzenia wymusza natychmiastowe alarmowanie odpowiednich służb
ratowniczych:
- Straż Pożarna – tel. 112
- Pogotowie ratunkowe – tel. 112
- Policja- tel. 112

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione
mogą poinformować służby porządkowe w sytuacji osób/ widzów, którzy nie przestrzegają zasad
bezpieczeństwa i nie stosują się do zapisu regulaminu.
2. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora i obsługi wydarzenia.
3. Organizator zapewnia na Terenie Koncertów bezpieczeństwo w szczególności:
➢ Wyznaczenie stref z zakazem wstępu, znaków poziomych, taśm oraz oznaczeń punktowych
➢ Sprzęt p.poż
➢ Punktu pomocy medycznej na czas trwania Imprezy
4. Organizator utrwala przebieg wydarzenia. Przebywanie na ich terenie jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji
telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Imprez wykorzystywanych
i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w
celu transmisji i promocji BŚC oraz działalności Organizatora i jego partnerów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za
zniszczenie lub zagubienie własności uczestników jak również szkody poczynione przez uczestnika
podczas pobytu na terenie wydarzenia a także wynikające ze zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji,
gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany
zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Organizatora.
7. We wszystkich sprawach nie wskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny :
➢ na stronie internetowej BŚC, tj. www.swietoceramiki.pl oraz www.bok.boleslawiec.pl,
➢ w punkcie PITiK/Sklep z ceramiką BOK – MCC, pl. Piłsudskiego 1c,
➢ Przy wejściu na teren wydarzenia

