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REGULAMIN  IMPREZY 

Festyn z okazji                                  

Dnia Dziecka 4.06.2022r.  

Rozdział I. Przepisy ogólne 

§ 1.  

Zakres obowiązywania 

1. Wprowadza się Regulamin dotyczący organizacji imprezy pod tytułem „Festyn z 

okazji Dnia Dziecka”, zwany dalej „Imprezą”. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, zasady bezpieczeństwa, warunki 

uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej 

„Uczestnikami.” 

3. Regulamin Imprezy obowiązuje wszystkich Uczestników Imprezy znajdujących się w 

obrębie wyznaczonego przez organizatora terenu Imprezy. 

4. Każdy z Uczestników Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego            regulaminu. Wejście na teren Imprezy oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 

§ 2. 

Organizacja Imprezy 

1. Organizatorem Imprezy jest B i b l i o t e k a  –  C e n t r u m  K u l t u r y  z siedzibą w 

Dominowie u l .  R y n e k  1 , zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Impreza odbywa się w dniu 4 czerwca 2022 r. w godzinach od 12:00 do 17:00 na 

ogrodzonym  placu z trawą z tyłu budynku  UG Głusk w Dominowie. Organizator 

dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania Imprezy. 

3. Wstęp na teren Imprezy jest nieodpłatny. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikom Imprezy obsługę organizacyjno-informacyjną, 

pomoc  medyczną, zaplecze higieniczno - sanitarne oraz bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty zagubione lub 

pozostawione na terenie Imprezy bez dozoru właściciela. 

 

 

 

 

Rozdział II. Zasady bezpieczeństwa 
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§ 3. 

Informacje ogólne 

1. Osoby małoletnie bądź nieletnie uczestniczą w Imprezie pod opieką i za zgodą osób               

sprawujących nad nimi opiekę prawną bądź pieczę i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

2. Impreza ma charakter bezalkoholowy.  

4. 

Obowiązki Uczestnika Imprezy 

1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany: 

a) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, 

b) przestrzegać i nie zakłócać porządku publicznego, 

c) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, 

d) stosować się do poleceń wydawanych przez służby Organizatora Imprezy lub 

pracowników innych uprawnionych służb i organów, 

e) do niepozostawiania bez swojego dozoru jakichkolwiek należących do niego 

przedmiotów. 

2. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zachowywania się w sposób zgodny z zasadami 

współżycia społecznego. 

§ 5. 

Zakaz wstępu. 

1. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się wstępu na Imprezę osobie: 

a) znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

b) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

 6. 

Warunki uczestnictwa w imprezie. 

Podczas imprezy zabrania się 

a) posiadania oraz spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

b) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia wyrobów tytoniowych na całym terenie 

Imprezy, 

c) zachowań prowokujących do zakłócania porządku lub zagrażających bezpieczeństwu, 
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obraźliwych, wulgarnych,   rasistowskich,   obscenicznych   lub   poniżających   inne   

osoby             

z jakiegokolwiek powodu, stosowania jakiejkolwiek przemocy lub formułowania 

gróźb pod adresem innych Uczestników Imprezy, 

d) zaśmiecania terenu Imprezy, 

e) dewastacji mienia Organizatora lub osób trzecich, 

f) niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy.  

 

Rozdział III.  

Uprawnienia i odpowiedzialność Uczestników Imprezy 

§ 7. 

Uprawnienia Uczestników Imprezy 

1. Uczestnik Imprezy ma prawo: 

a) przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania tj. od chwili rozpoczęcia Imprezy 

do czasu          zakończenia Imprezy, 

b) do informacji dotyczących poszczególnych atrakcji związanych z przeprowadzaną 

Imprezą,  

c) korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione 

do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

d) korzystać z pomocy medycznej na Imprezie. 

§ 8. 

Odpowiedzialność Uczestników Imprezy 

1. Osoby zakłócające porządek publiczny, zagrażające bezpieczeństwu lub zachowujące się 

niezgodnie z niniejszym regulaminem mogą być poproszone o opuszczenie terenu 

Imprezy, włączając w to doprowadzenie do opuszczenia przez te osoby terenu Imprezy z 

użyciem przymusu bezpośredniego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika 

Imprezy szkody. 

 

 

Rozdział IV.  

Postanowienia końcowe 
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§ 9. 

Ochrona Danych Osobowych 

 

1.Uczestnik imprezy wchodząc na jej teren  oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie i 

wykorzystywanie swojego wizerunku i wypowiedzi w formie zdjęć oraz nagrań,  jeżeli 

wizerunek ten bądź wypowiedź nie będą stanowiły szczegółu całości.  

Jednocześnie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i wypowiedzi, zarówno w całości, 

jak i w dowolnym fragmencie, wraz z podaniem swojego  imienia i nazwiska – w Bibliotece - 

Centrum Kultury, a także w sieci Internet, w tym w szczególności na stronie internetowej 

oraz na portalu Facebook, w celu promocji działań Biblioteki- Centrum Kultury – w dowolnym 

zestawieniu z innymi wizerunkami, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. Wizerunek i 

wypowiedź mogą być rozpowszechniane jedynie w sposób nienaruszający dóbr osobistych, tj. w 

sposób nieprzedstawiający uczestnika w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny, 

zniesławiający, czy zniekształcający ten wizerunek czy wypowiedź, czy też poprzez 

wkomponowanie w inny obraz, który może naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia 

społecznego. Prawo do korzystania z wizerunku i wypowiedzi w zakresie wskazanym wyżej 

przekazuję Bibliotece - Centrum Kultury z jednoczesnym upoważnieniem tego podmiotu do 

decydowania o formie i czasie emisji mojego wizerunku i wypowiedzi. Powyższa zgoda 

udzielona jest bezpłatnie i bezterminowo.  

Uczestnik imprezy oświadcza, że mm świadomość, że Biblioteka-  Centrum Kultury jest 

upoważniona do utrwalania i publikacji wizerunku bez zgody Uczestnika  w przypadku, gdy 

wizerunek ten stanowi jedynie szczegół całości, np. w formie zdjęć grupowych, mających na celu 

utrwalenie faktu przeprowadzenia wydarzenia, w którym Uczestnik brał udział. 

 

2.Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika imprezy  wchodząc z nim na jej teren  

oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku i wypowiedzi swojego 

dziecka/dzieci w formie zdjęć oraz nagrań,  jeżeli wizerunek ten bądź wypowiedź nie będą 

stanowiły szczegółu całości. Jednocześnie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację 

wizerunku i wypowiedzi swojego dziecka/swoich dzieci , zarówno w całości, jak i w dowolnym 

fragmencie, wraz z podaniem  imienia i nazwiska – w Bibliotece - Centrum Kultury, a także w 

sieci Internet, w tym w szczególności na stronie internetowej oraz na portalu Facebook, w celu 

promocji działań Biblioteki- Centrum Kultury – w dowolnym zestawieniu z innymi 

wizerunkami, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. Wizerunek i wypowiedź mogą być 

rozpowszechniane jedynie w sposób nienaruszający dóbr osobistych, tj. w sposób 
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nieprzedstawiający dziecka/ dzieci Uczestnika w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, 

obsceniczny, zniesławiający, czy zniekształcający ten wizerunek czy wypowiedź, czy też 

poprzez wkomponowanie w inny obraz, który może naruszać dobre obyczaje lub zasady 

współżycia społecznego.  Powyższa zgoda udzielona jest bezpłatnie i bezterminowo.  

Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/dzieci oświadcza, iż ma świadomość, że 

Biblioteka-  Centrum Kultury jest upoważniona do utrwalania i publikacji wizerunku 

dziecka/dzieci Uczestnika imprezy  bez  Jego zgody w przypadku, gdy wizerunek ten stanowi 

jedynie szczegół całości, np. w formie zdjęć grupowych, mających na celu utrwalenie faktu 

przeprowadzenia wydarzenia, w którym dziecko/ dzieci  brały udział. 

Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w postaci wizerunku : 

1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku i wypowiedzi jest Biblioteka - 

Centrum Kultury reprezentowana przez dyrektora BCK , 20-388 Dominów ul. Rynek 1.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można  się 

skontaktować pod adresem mailowym:  iod@pcat.pl. 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu reklamowania i 

informowania o działalności Biblioteki - Centrum Kultury na stronie internetowej 

oraz na portalu Facebooku poprzez zamieszczenie zdjęć oraz nagrań, na których można 

rozpoznać swój wizerunek/ wizerunek swojego dziecka/dzieci  – bądź jako element 

zbiorowości, dla udokumentowania przebiegu danego wydarzenia, bądź jako zdjęcia 

indywidualne, o ile została wyrażona na to zgoda.  

4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, można  ją w każdej chwili 

wycofać.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do 

momentu jej cofnięcia.  

6. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne.  

7. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, 

ale nie będą profilowane.  

        Uczestnikowi imprezy/rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo 

        do:  

1. Wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez 

pisemne  zawiadomienie Biblioteki - Centrum Kultury o wycofaniu zgody, przy czym nie 

trzeba  w żaden sposób uzasadniać cofnięcia zgody. 

mailto:iod@pcat.pl
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2. Dostępu do danych osobowych. 

3. Usunięcia danych osobowych. 

4. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli będą ku temu 

zasadne przyczyny. 

5. Przenoszenia danych osobowych o ile będzie to możliwe. 

6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§ 10. 

Przepisy końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania Imprezy, w szczególności 

jeżeli będzie to uzasadnione koniecznością podjęcia działań niezbędnych dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia lub wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności wymagającej 

zmiany czasu trwania Imprezy, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem 

Imprezy. 

2. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane 

tylko przez osoby upoważnione albo pod ich bezpośrednim nadzorem. 

3.  Niniejszy Regulamin dostępny jest n a  t a b l i c y  w punkcie  informacyjnym  przy 

scenie  oraz przed wejściami, a także na stronie internetowej Organizatora                  

www. kultura.glusk.pl. 

http://www.premier.gov.pl/

