Regulamin imprez organizowanych na terenie
XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w
Warszawie

1. Organizatorem imprez jest XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego w Warszawie.
2. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i
bezpieczeństwa.
3. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator
imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania
się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie
wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować
wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
4. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu
imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych
od organizatora.
5. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której
stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających lub u której stwierdzono
posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, butów
okutych metalem, opakowań szklanych, itp.
6. Funkcjonariusze służb ochrony/porządkowych uprawnieni są do:
 przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia,
że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego
regulaminu;
 ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronienia mienia;
 wymienione wyżej czynności powinny być wykonane w sposób
możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste
osoby w stosunku do której zostały podjęte.
7. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku
do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu
organizatora.

8. O wszelkich aktach wandalizmu, wykroczeniach i przestępstwach
dokonanych przez uczestników imprezy informowana będzie Dyrekcja
XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W przypadku
uczniów innych szkół niż XXVIII Liceum Ogólnokształcące w
Warszawie informowane będą władze szkoły macierzystej, z której dany
uczestnik pochodzi.
9. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których
niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania
wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorom.
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Organizatora - XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego w Warszawie
- na stronie internetowej Organizatora (http://kochanowski.waw.pl)

