
Regulamin

Wodzisławska BITWA NA PODUSZKI

w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

w Wodzisławiu Śląskim

1.  Bitwa  na  poduszki  w  Rodzinnym  Parku  Rozrywki  „Trzy  Wzgórza”  w  Wodzisławiu
Śląskim, zwana dalej  Bitwą, organizowana jest  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, zwany dalej Organizatorem.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki imprezy oraz zachowanie się osób biorących
w niej udział. Udział w Bitwie oznacza akceptację jego wszystkich postanowień.

3. Bitwa odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. i potrwa od godziny 15:00 do godziny 16:30 na
terenie  amfiteatru  Rodzinnego  Parku  Rozrywki  „Trzy  Wzgórza”.  Rozpoczęcie  bitwy
następuje na sygnał Organizatora.

4. Osoby biorące udział w Bitwy robią to na własną odpowiedzialność oraz zobowiązane są
do zachowywania się w sposób bezpieczny dla innych uczestników Bitwy.

Podczas  Bitwy  do  uderzania  innych  uczestników  mogą  być  używane  jedynie  miękkie
poduszki, bez wystających elementów. 

Zabronione jest uderzanie osób bez poduszek oraz operujących sprzętem foto-video.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wniesione przez uczestników na teren Bitwy
mienie oraz jego bezpieczeństwo w trakcie trwania Bitwy.

6.  Przed  przystąpieniem  do  udziału  w  Bitwie  Organizatorzy  zalecają  zdjęcie  biżuterii,
okularów korekcyjnych i innych delikatnych części garderoby.

Organizatorzy nie zalecają udziału w Bitwie osobom uczulonym na pierz.

7. Osoby biorące udział w Bitwie zobowiązane są do wykonywania poleceń Organizatora
oraz służb porządkowych, w tym Policji i straży miejskiej.

8.  Osoby  niepełnoletnie  mogą  uczestniczyć  w  Bitwie  jedynie  za  zgodą  opiekunów.  Nie
wymagamy określonej formy.

9. Osobom obecnym na Bitwie i biorącym w niej udział zabrania się wnoszenia i posiadania
w  czasie  jej  trwania  broni  palnej  lub  innych  niebezpiecznych  przedmiotów,  materiałów
wybuchowych,  pirotechnicznych  i  tym podobnych.  Zabrania  się  posiadania  i  spożywania
podczas  Bitwy  napojów  alkoholowych,  środków  odurzających  lub  substancji
psychotropowych, a także udziału w niej osób nietrzeźwych.

10. Uczestnicy Bitwy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu
imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

11.  Zabrania  się  akwizycji,  prowadzenia  akcji  reklamowych,  agitacji  politycznej
i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora w czasie trwania Bitwy.

12.  Osoby  nieprzestrzegające  niniejszego  regulaminu,  stwarzające  zagrożenie  dla  innych
uczestników lub niestosujące się do poleceń Organizatora i służby porządkowej mogą zostać
usunięte  z miejsca imprezy,  a  także mogą zostać przekazane Policji  lub straży miejskiej.
Decyzja  o  usunięciu  uczestnika  Bitwy  podejmowana  jest  przez  Organizatora  i  jest
nieodwołalna. Organizator nie musi podawać przyczyny decyzji.



13. W przypadku spraw spornych lub nieporuszonych w niniejszym regulaminie,  decyzję
podejmuje  Organizator  i  jest  ona  nieodwołalna.  Przewodniczący  zgromadzenia  nie  musi
podawać przyczyny decyzji.

14. Imprezą towarzyszącą Bitwy jest Festiwal Kolorów.

Pamiętajcie:
- zabierzcie ze sobą poduszkę (powinna być miękka)
- nie przesadzajcie z siłą uderzenia i nie robicie zamaszystych ruchów, bo w tłumie 
można zrobić komuś krzywdę
- nie atakujcie postronnych ludzi, przechodniów czy tych, którzy kamerują lub robią 
fotografie
- osoby, które noszą okulary powinny je zdjąć dla własnego bezpieczeństwa
- zachęcamy, by zabrać ze sobą rękawiczki, worki na śmieci i miotły, którymi 
uprzątniemy pierze po bitwie
- w zabawie może wziąć udział każdy, kto tylko zechce


