
 

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ  

„DOŻYNKI GMINNE W MIEDŹNEJ” 29-30  SIERPNIA  2021 ROKU 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin obowiązuje na terenie  imprezy niemasowej artystyczno-rozrywkowej pn. „Dożynki Gminne 

w Miedźnej” zwanej dalej „imprezą” organizowaną w dniach  29-30 sierpnia 2021 r.  

w godzinach od 14.00 do 01.00  na wydzielonej i ogrodzonej części boiska sportowego przy ul. Wiejskiej 

100 w Miedźnej  (43-227).  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać  

na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie  

w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie warunków 

uczestnictwa, zasad zachowania się osób obecnych na imprezie oraz korzystania przez  

nie z obiektu, w którym przeprowadzona jest impreza oraz urządzeń, znajdujących się w nim,  

a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników imprezy. 

4. Regulamin imprezy udostępniony jest uczestnikom imprezy przed wejściem ma teren imprezy. 

5. Wejście i przebywanie osób na terenie obiektu oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny. 

2. Zakazuje się wstępu na imprezę niemasową osobie: 

a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków; 

b) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, 

materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje 

alkoholowe; 

c) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

d) używającej elementów odzieży utrudniających identyfikację uczestnika. 

3. Uczestnik imprezy na żądanie Służby Porządkowej zobowiązany jest poddać się sprawdzaniu zawartości 

odzieży i bagażu 

4. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych. 

5. Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej dokumenty ustalające 

tożsamość. 

6. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z 

Regulaminem imprezy niemasowej zostaną usunięte z obiektu. 

7.  Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych oraz 

konferansjerów. 

§ 3 

ZAKAZY 

1. Podczas imprezy niemasowej zabrania się w szczególności: 

a) przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności (zaplecze sceny, pomieszczenia służbowe 

itp.) 

b) posiadania i spożywania alkoholu; 

c) posiadania lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie 

działających środków; 

d)  rozniecania ognia 

e) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu; 



f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia 

infrastruktury; 

g) rzucania przedmiotami; 

h) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy uniemożliwiający w ten sposób 

identyfikację. 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY 

1. Uczestnik imprezy niemasowej ma prawo do: 

a) przebywania na terenie imprezy niemasowej od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu 

zakończenia imprezy; 

b) informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a 

także wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora; 

c) korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno - sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego 

użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem; 

d) korzystania z pomocy medycznej na terenie imprezy. 

2. Uczestnik imprezy niemasowej jest zobowiązany: 

a) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych,  

b) nie zakłócać porządku publicznego; 

c) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu; 

d) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie imprezy niemasowej; 

e) stosować się do zarządzeń i poleceń służb organizatora, konferansjera, a w przypadku interwencji 

funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonywania ich poleceń. 

§ 5 

PRZEPISY KARNE 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, 

odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego. 

2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas imprezy niemasowej „DOŻYNKI GMINNE  W MIEDŹNEJ” organizator będzie utrwalał 

przebieg imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych 

biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wchodząc na teren imprezy 

niemasowej„ DOŻYNKI GMINNE  W MIEDŹNEJ”, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych ), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora oraz art. 83 ust. 2 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych / Dz. U.2018.1191 ze zm./. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

a) na stronie internetowej organizatora: www.gok.miedzna.pl 

b) przed wejściami na  teren imprezy w czasie jej trwania  

3.  Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora. 

4. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy niemasowej. 

 

 

ORGANIZATOR 

http://www.gok.miedzna.pl/

