
REGULAMIN  

IMPREZY PLENEROWEJ   

1. Organizatorem odbywającego się w  dniu 28 lipca 2019 r Pikniku Wilczyńskiego          

(zwanej dalej „wydarzeniem”) jest: Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, ul. 

Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn KRS 0000192491 

2. Termin i miejsce wydarzenia: Wydarzenie odbędzie się w godzinach 14.00 – 1.00 na 

terenie GOSiR (ul. Karolkowa 39, 62-550 Wilczyn) 

3. Zasady przebiegu wydarzenia:  

1) Wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny.  

2) Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.  

3) Wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

4) Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.  

5) Na teren wydarzenia nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 

odurzających oraz osoby, które swym zachowaniem mogą stwarzać zagrożenie dla porządku publicznego. 

 6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i warunki atmosferyczne mogące mieć 

miejsce w trakcie wydarzenia.  

7) Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach 

obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, oraz nawoływania do konfliktu na tle narodowościowym, 

religijnym i społecznym.  

8) Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, banerów reklamowych, koszy na śmieci, ławek oraz 

wszystkich innych obiektów i mienia znajdujących się na terenie wydarzenia.  

9) Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia środków odurzających a także materiałów 

niebezpiecznych takich jak: broń, fajerwerki i materiały pirotechniczne.  

10) Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatorów, 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.  

11) W przypadku zauważenia zagrożenia osoby obecne na imprezie powinny:  

a) natychmiast powiadomić organizatorów,  

b) stosować się do poleceń informacyjnych komunikatów wydawanych przez organizatorów,  

c) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.  

12) Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu pikniku, mogą obsługiwać 

jedynie osoby upoważnione przez Organizatora, posiadające odpowiednie kwalifikacje do 

przeprowadzenia tego rodzaju czynności.  



13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na terenie 

wydarzenia.  

14) Wszelkich informacji na temat programu wydarzenia udziela punkt informacyjny Organizatora.  

15) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian przebiegu wydarzenia bez podania       

przyczyny.  

16) Niedostosowanie się przez uczestników wydarzenia do niniejszego regulaminu skutkować będzie 

upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu, na którym odbywa się 

wydarzenie. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników lub osób postronnych, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych. 

17) Podczas imprezy, organizator będzie utrwalał przebieg programu artystycznego w postaci obrazów 

cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku 

twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wejście na teren imprezy jest  równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na różnych 

polach eksploatacji tj. publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, 

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 gminy. Jednocześnie informujemy, 

że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wilczyńskie Stowarzyszenie Prmocji i Rozwoju. 
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: p.jasinski@wilczyn.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i mogą udostępniane 

innym odbiorcom, 
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

6. Niniejszy Regulamin zostanie wywieszony w miejscu widocznym dla wszystkich uczestników wydarzenia 

oraz umieszczony na stronach internetowych. 


