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1. Niniejszy regulamin, zv]any dalej ,,Regulaminem Imprezy" zostaje wydany na podstawie
przepisów ustawy z Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
tekst jednoliĘ (Dz. U, z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm,) (zwanej dalej Ustawą) oraz innych
przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpĘw na organizację Imprezy oraz jej
przebieg.

2. Regulamin jest wydany ptzez organizatora imprezy pod nazwą Dni Gorzyc 2019, która
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 roku na stadionie sportowym GOSiRw Gorzycach,
nllanej dalej Imprezą.

3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy,
a następnie bezzbędnej zwłoki opuścić miejsce imprery masowej.

4. Wstęp na teren imprery masowej jest bezpłatny,
5. W przypadku, gdy uczestnikiem Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 10 lat, może

uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
6. Na teren imprezy majązakaz wstępu osoby nietrzeźnve, będące pod wpływem alkoholu lub

środków odurzających albo psychotropowych.
7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają

potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
8. Na teren imprezy masowej obowiązuje zakazwnoszenia:

o broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechniczrrych np.: petard, zimnych
ogni, rac, pochodni itp.,

o materiałówpożarowoniebezpiecznych,
. zakaz wnoszenia napojów alkoholowych (poza tymi zakupionymi i spożywanymi

w miejscach do tego przeznaczonych) ,

. napojóww opakowaniach szklanych, środków odurzających,
o substancjipsychotropowych,
r przedmiotów mogących zagrozić zyciu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów

baseballowych, metalowych rurek, noĘ, flag oraz transparentów na drewnianych
drzewcach, wskazników laserowych, Ę.

9. Obowiązuje zakazpalenia §rtoniu na pĘcie boiska. Będą wyznaczone do tego streĄl.
l0. Zabrania się wnoszenia i uĄlwania sprzętu sfużącego do rejestracji audio video.
11. Organizator imprery zabtania wprowadzania lub wnoszenianateren imprezy masowej psów

lub innych zvłierząt.
12. Uczestnicy impre4, masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadani

okreś l onym i pr zez Or ganizatora.

13. Uczestnik Imprezy lub inna osoba ptzebywająca na terenie Imprezy mogą być narażęni na
ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo
narńone są kobieĘ w ciąĘ i małe dzieci,

t4. Zabtonione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób lvyjśó i dróg ewakuacyjnych,
dróg dojazdowych dla sfużb ratownicrych i policji oraz hyórantów i innych ttrządzeń
niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

15. Uczestnik imprezy masowej zobowiązarry jest do informowania Orgarizatora lub służby
porządkowe o zauwńonym pożarze, zagrożenit Ęcia, zdrowia ludzkiego lub mienia.



16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy
masowej

17. Uczestnik imprezy masowej zobowiązanyjest do stosowania się do zalęcęńOrganizatora otaz
służb porządkowych.

18. Uczestnik ma obowiązek wylegitymowaó się pracownikowi słuZb porządkowych na jego
prośbę.

19. Uczestnik odpowiada karnie i finansowo za stvłorzęnie zagrożenia dla zdrowia i Ęcia
ludzkiego oraz za uszkodzenie mienia.

20. Oryanizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie
nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

21. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w prrypadku
odwołania inprezy.

22. Organizator zapewniabezpieczeństwo uczestników w tym drogi ewakuacyjne.
23. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest

uprawniony do utrwalenia Imprezy Masowej, a w §zczególności zachowanie osób dla
celów dokumentacyjnych oraz promocji lub reklamy, za pomocą lltządzeń
rejestrujących obraz oraz ilźwięk Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażlją zgodę na
bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz
prasie i innych zwyczajowo przyjętych mediach.

24. Uczestnik imprery wyrźa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Ęm
w szczególności wizerunku na potrzeby pĘektu Dni Gorzyc 2019, zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych @z.U. z 20t8 r., poz. 1000)
Administratorem Danych Osoborrych w rozumieniu ww. ustawy będzie:
Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
Plac Erazma Mieszczańskiego 10

39-432 Gorryce
o kontakt z rnspektorem ochrony Danych - promocja@gokgorryce.pl

25. Regulamin będzie dostępny na stronie www.gokgoruyee.pl, na facebooku GOK Gorzyc, ŚDK
Gor4lce, oraz na tablicy ogłoszeń, przed bramą wej ściową na stadion.

26. wEJŚcIE NA TEREN IMPREZY MASOWEJ oZNAczA hIINIEJSZEGo
AKCEPTACĘ REGtJLAMnru.

27.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu
Cywilnego.

DYREKTOR


