REGULAMIN KONFERENCJI DLA ZULI
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Korzystanie z terenu, na którym organizowana jest Konferencja dla zuli, odbywa się
wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora lub obsługi, tylko i wyłącznie w czasie jej trwania.
Wejście na teren powierzchni, gdzie prezentowane są maszyny w czasie pracy, może odbyć
się tylko i wyłącznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz na wyraźne polecenie
organizatora lub obsługi.
Na terenie Konferencji dla zuli mogą znajdować się wyłącznie maszyny zgłoszone i
uzgodnione z organizatorem.
Praca na maszynie musi odbywać się zgodnie z zasadami BHP dotyczącymi obsługi maszyn
leśnych oraz z ogólnie przyjętymi normami.
Podczas obsługi maszyny obowiązuje nakaz poruszania się wyłącznie po/w wyznaczonych
korytarzach poszczególnych sektorów w zakresie pracy maszyny.
Wszystkie osoby na terenie, gdzie organizowana jest Konferencja wraz z elementami jej
towarzyszącymi, przebywają na niej na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie są zobowiązane przebywać na terenie, na którym organizowany jest
pokaz pracy maszyn, pod opieką osoby dorosłej.
W przypadku szkód wyrządzonych przez osoby niepełnoletnie lub inną formę niezgodnego
z regulaminem zachowania, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
Na terenie, gdzie odbywa się Konferencja dla zuli bezwzględnie zabrania się:
a) obsługi maszyn po spożyciu alkoholu lub podobnie działających środków odurzających,
b) jazdy maszyną poza wyznaczonym terenem oraz pracy maszyną poza tym terenem,
c) stwarzania zagrożenia i nieprawidłowego zachowania wobec innych osób
korzystających z terenu Konferencji,
d) wjazdu na teren Konferencji rowerami, motocyklami oraz innymi pojazdami
mechanicznymi,
e) biwakowania, rozpalania ognisk, grillowania oraz spożywania alkoholu poza miejscami
wyznaczonymi przez właściciela terenu i/lub organizatora,
f) pozostawiania na obszarze, na którym odbywa się Konferencja oraz w jej najbliższym
sąsiedztwie, jakichkolwiek odpadów (śmieci),
g) przebywania na powierzchni oraz wtargnięcia na jej teren, który jest wyraźnie
oddzielony od reszty terenu, osobom postronnym,
h) wykonywania gestów oraz wyrażania słów, które są ogólnie uznane za obraźliwe
pod rygorem usunięcia z terenu Konferencji.
Wszyscy przebywający na terenie Konferencji dla zuli i korzystający z tego terenu
zobowiązani są do natychmiastowego podporządkowania się osobom upoważnionym
do nadzoru oraz stosowania się do ich zaleceń.
Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych osób, niszczenia obiektu lub jego
wyposażenia.
Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek, utrudniać pobyt innym osobom
oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Konferencji przez
osoby upoważnione.
Za szkody powstałe podczas przebywania na terenie Konferencji odpowiedzialność ponoszą
osoby, które je spowodowały – patrz też pkt.8.
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Do podporządkowania się zapisom tego regulaminu są zobowiązani wszyscy korzystający
z Konferencji i przebywający na terenie Konferencji dla zuli.

