Regulamin imprezy
„OFCA Fire Open Stage”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, ustanawia się niniejszy regulamin
(zwany dalej: „Regulaminem”), o następującej treści:
1. Regulamin, wydany przez organizatora imprezy tj. przez „Fundację OFCA” z siedzibą
ul. Sejmowa 1/5, 56-400 Oleśnica, KRS 559954, NIP 9112010907 (zwanego dalej:
„Organizatorem”),
dotyczy imprezy „OFCA Fire Open Stage”, która odbędzie się w dniach od 11 do 13
sierpnia 2017 roku w Oleśnicy w ramach „Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo
Artystycznego” (zwanego dalej „Festiwalem OFCA”).
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy poprzez
określenie zasad zachowania się osób w niej uczestniczących.
2. Udział w OFCA Fire Open Stage mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie z doświadczeniem
w zakresie fireshow (zwane dalej „Uczestnikiem”) nie posiadające żadnych
przeciwwskazań medycznych do znajdowania się w bliskim otoczeniu ognia oraz
zadymienia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w OFCA Fire Open Stage tylko pod
warunkiem dostarczenia pisemnej zgody od opiekuna prawnego na wzorze
Organizatora. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie mogą uczestniczyć w OFCA
Fire Open Stage
3. Koniecznymi warunkami wzięcia udziału w OFCA Fire Open Stage jako Uczestnik jest:
a. zaakceptowanie regulaminu przez Uczestnika i podpisanie przez Niego
dostarczonego przez Organizatora oświadczenia,
b. pobranie w punkcie rejestracji na Zamku i posiadanie założonej opaski,
c. udział w spotkaniu organizacyjnym.
4. Tylko łączne spełnienie wszystkich warunków punktu 3go zapewnia Uczestnikowi
możliwość udziału w wydarzeniu OFCA Fire Open Stage.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zadeklarowanych przez
Uczestnika oraz w przypadku podania przez Niego nieprawdziwych informacji – do
niedopuszczenia jego udziału w OFCA Fire Open Stage. Organizator może ponadto
wykluczyć Uczestnika z OFCA Fire Open Stage, gdy Uczestnik swoim zachowaniem
będzie stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego lub innych osób, bądź też
zakłócał przebieg Festiwalu OFCA.
6. Uczestnik deklarując udział w OFCA Fire Open Stage ponosi pełną odpowiedzialność za
swoje działania w tym własne zdrowie, życie oraz szkody przeze niego spowodowane
zarówno materialne i niematerialne w tym wobec osób trzecich podczas organizacji
i trwania imprezy.
7. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też
uszczerbek na zdrowiu wyrządzone przez Uczestnika lub jakie mogą powstać w związku

z jego uczestnictwem w OFCA Fire Open Stage zarówno wobec Uczestnika jak i osób
trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnik.
8. Uczestnik deklarując udział w OFCA Fire Open Stage wyraża zgodę na dokumentację
fotograficzną i audio-wizualną jego udziału w imprezie, w tym jego wizerunku oraz
wykorzystanie uzyskanych materiałów bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych
w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym festiwalu OFCA,
sponsorów festiwalu OFCA oraz Miasta Oleśnica.
9. Uczestnik deklarując udział w OFCA Fire Open Stage zobowiązuje się do nie wychodzenia
na pole sceniczne w ramach fire open stage pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, leków oznaczonych jako powodujące zaburzenia wzroku, słuchu bądź
równowagi oraz innych substancji i środków, które uniemożliwiają bezpieczne wzięcie
udziału w festiwalu OFCA. Zobowiązuje się również do zachowania szczególnej
ostrożności podczas przebywania w obrębie sceny imprezy oraz zachowania nie
powodującego zagrożenia bezpieczeństwa innych osób.
10. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator, którego głos jest
decydujący.

