Regulamin festynu święta starego miasta Görlitz 2018
§ 1 Cel
Niniejszy regulamin festynu służy pomyślnemu, porządnemu, bezawaryjnemu, sprawnemu,
społecznemu i niekonfliktowemu z ochroną środowiska przebiegowi Święta Starego Miasta Görlitz
§ 2 Miejsce i czas
Święto Starego Miasta odbędzie się w dniach od 24 do 26 sierpnia 2018 r. Godziny obchodów święta
w piątek, 24 sierpnia od godz. 17.00 do 24.00, w sobotę 25 sierpnia od godz. 11.00 do 24.00 a w
niedzielę 26 sierpnia od godz. 11.00 do 22.30. Obszar festynu obejmuje następujące ulice i place:
Annengasse, Am Museum, Apothekergasse, Bäckerstraße, Breitestraße, Brüderstraße, Bei der
Peterskirche, Fischmarkt, Fischmarktstraße, Fleischerstraße, Gottfried-Kiesow-Platz, Hainwald,
Handwerk, Hotherstraße, Jüdenstraße, Karpfengrund, Klosterplatz, Kränzelstraße, Krebsgasse,
Krischelstraße, Marienplatz, Neißstraße, Nikolaistraße, Nikolaizwinger, Nonnenstraße, Obermarkt,
Peterstraße, Plattnerstraße, Rosenstraße, Schwarze Straße, Steinstraße, Uferstraße, Untermarkt,
Waidhausplatz oraz Weberstraße.
§ 3 Zakazy
Zakazuje się noszenia ze sobą następujących przedmiotów: butelek ze szkła, puszek, wyrobów
pirotechnicznych i broni. Zakazane są także symbole i stroje antykonstytucyjne.
3 4 ustawa o ochronie młodzieży (JuSchG)
Obowiązuje ustawa o ochronie młodzieży z obecną wersją.
§ 5 Rozporządzenia
Należy stosować się do zarządzeń Organizatorów, grupy Security oraz Urzędów.
§ 6 Obowiązek prowadzenia psów na smyczy i zakładanie kagańca (PolVOGR)
Prowadzenie psów na smyczy i dodatkowe zakładanie kagańca obowiązuje na obszarze Śródmieścia i
Starego Miasta.
§ 7 Porządek i czystość
Załatwianie małej i dużej potrzeby w miejscach publicznych jest zabronione.
§ 8 Informacja o ochronie danych
Podczas imprezy odbędzie się zapisywanie obrazu i dźwięku. Zapisywanie obrazu obejmuje uczestników
pojedynczych bądź grupy uczestników, które nie stanowią punktu centralnego ujęcia.
Ujęcia będą służyły do celów informacyjnych w publikacjach publicznych. Każda osoba uczestnicząca ma
prawo, ze względu na powody, które wynikają ze szczególnej sytuacji osobistej, w każdej chwili wnieść sprzeciw,
co do sporządzania zapisu obrazu i dźwięku swojej osoby. Sprzeciw należy zgłosić na miejscu osobie,
która wykonuje zapisywanie obrazu i dźwięku.
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