Regulamin korzystania z terenów zielonych w Sopocie w sezonie 2020 roku

1. W celu ograniczenia negatywnych ekonomicznych skutków związanych z COVID-19 oraz z myślą
o lokalnych przedsiębiorcach, Miasto Sopot dopuszcza działalność gastronomiczną, eventową
oraz kulturalną na wyznaczonych terenach zielonych w Sopocie.
2. Tereny zielone, o których mowa w pkt 1 to: Hipodrom, Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopockie
Błonia, Park Północy (Pole Mancowe), Opera Leśna, Stadion „Ogniwo” oraz sopocki rynek.
3. O zgodę na zajęcie terenów zielonych należy wystąpić do Zarządcy na wniosku będącym
załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu:
- teren Hipodromu – Hipodrom Sp. z o.o.
- stadion SKLA – Sopocki Klub Lekkoatletyczny
- Błonia – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
- Park Północy – Zarząd Dróg i Zieleni (składanie wniosków do Sopockiej Organizacji
Turystycznej)
- teren Opery Leśnej – Bałtycka Agencja Artystyczna BART
- Stadion Ogniwo – Miejski Klub Sportowy Ogniwo
- rynek sopocki – Zakład Oczyszczania Miasta (składanie wniosków do Sopockiej
Organizacji Turystycznej)
4. Terminy wydarzeń będą ogłaszane przez zarządców, według harmonogramu będącego
załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
5. Wniosek powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem
wydarzenia. Godziny wydarzenia określa zarządca terenu.
6. Zgoda na działalność wskazaną w pkt 1 wydawana jest przez zarządcę terenu, wskazanego
w pkt.3 Regulaminu.
7. Zgodę na działalność wskazaną w pkt. 1, na terenie Błoni i Parku Północnego, mogą otrzymać
w pierwszej kolejności przedsiębiorcy sopoccy, tzn. prowadzący działalność w Sopocie
i odprowadzający podatek CIT w Sopocie, następnie członkowie Sopockiej Organizacji
Turystycznej. W przypadku działalności kulturalnej na tych terenach, preferowani będą
organizatorzy oraz artyści sopoccy. W pozostałych lokalizacjach, zarządca terenu ma prawo
wydać zgodę również na działalność przedsiębiorcy spoza Sopotu, po wyczerpaniu wniosków
złożonych przez przedsiębiorców sopockich.
8. Zgoda na działalność wskazaną w pkt. 1 wydawana oddzielnie dla każdego wydarzenia.
9. Do wniosku wymienionego w pkt.3 należy dołączyć wizualizację aranżacji przestrzeni
(foodtruck, stoisko, scena, podesty, parasole, leżaki, meble miejskie itd.), która zostanie
poddana konsultacji z Plastykiem Miejskim. Prosimy o dostosowanie się do przyjętych
i obowiązujących już zasad na terenie miasta Sopotu (stonowane jasne kolory, białe parasole,
minimalistyczna zabudowa).
10. W przypadku wydanej zgody na prowadzenie działalności na jednym ze wskazanych w pkt. 2
terenów, przedsiębiorca najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem działalności na danym terenie
informuje o niej Komendę Miejskiej Policji w Sopocie, Straż Miejską, Straż Pożarną w Sopocie.
11. Na działalność gastronomiczną oraz sprzedaż produktów spożywczych przedsiębiorca musi
uzyskać odpowiednie zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także inne zgody
wymagane przepisami.

12. Czynsz z tytułu zajęcia wyznaczonej przestrzeni za każde wydarzenie wyniesie 1zł netto dla
terenów Błoni i Parku Północnego. Pozostali zarządcy ustalą odrębne stawki korzystania z ich
terenu.
13. Przedsiębiorca musi zapewnić dwa pojemniki z płynem do dezynfekcji – dla swoich
pracowników oraz dla klientów, a także w miarę możliwości zapewnić płatność kartą.
14. Przedsiębiorca musi zapewnić bezpieczne korzystanie ze swoich produktów, przestrzegać
obowiązujących w danym okresie czasowym wytycznych sanitarnych oraz przypominać
klientom o zachowaniu bezpiecznej odległości.
15. Przedsiębiorca musi pozostawić dzierżawiony teren w stanie niepogorszonym oraz dbać o
bieżące zachowanie porządku na dzierżawionym terenie.
16. Zarządca na czas trwania wydarzeń musi zapewnić na swoim terenie toalety oraz pojemniki na
śmieci. Zarządca ma prawo równomiernego obciążenia tymi kosztami biorących udział w
wydarzeniu przedsiębiorców.
17. Zarządca terenu ma prawo ustalania dodatkowych warunków organizacji przestrzeni na swoim
terenie.
18. Zarządca terenu oraz służby porządkowe mogą w każdym momencie dokonać kontroli
realizowania zapisów regulaminu. W przypadku uchybień przedsiębiorca/organizator jest
zobowiązany niezwłocznie zastosować się do poleceń kontrolującego. Niezastosowanie się do
wydanych zaleceń oznacza natychmiastowe cofnięcie zgody na zajęcie terenu i konieczność
opuszczenia go przez przedsiębiorcę w ciągu 24 godzin, z obowiązkiem doprowadzenia miejsca
do stanu poprzedniego.
19. W przypadku łamania postanowień Regulaminu, a w szczególności braku zachowania porządku
wokół zajmowanego terenu, nieprzestrzegania zaleceń sanitarnych lub naruszenia zasad
bezpieczeństwa osób korzystających z wyznaczonego terenu i stwierdzonych w trakcie kontroli
przeprowadzonej przez Sanepid bądź Straż Miejską / Policję, przedsiębiorca/organizator
zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia terenu.

