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REGULAMIN IMPREZY EDUKACYJNEJ   

„RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA” 
 

Zatwarnica, 15.09.2018 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. 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 jej trwania 

zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na niej i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także 

urządzeń, znajdujących się na nim. 

3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

4. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA 

z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów.  

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY 

 

1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. 

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. 

Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 

pieczę. 

3. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać 

się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób  obecnych na tej imprezie, a w szczególności 

przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli 

Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

4. Zakazane jest: 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego 

się na terenie imprezy; 

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy; 

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.  

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) napojów alkoholowych, 

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

6. Zakazuje się wprowadzania psów bez smyczy.  

7. Zakazuje się wjazdu na teren imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także prowadzenia bez 

autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie 

imprezy. 
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8. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe 

przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą 

w niej udział na własne ryzyko. 

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie 

z poniższą instrukcją: 

 powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora imprezy, 

 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 

10. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez 

Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać 

utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych 

oraz promocyjnych. Wstęp na teren imprezy jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody na 

nieodpłatne fotografowanie i  filmowanie jego  osoby  oraz  transmitowanie,  rozpowszechnianie  

i  pokazywanie jego  wizerunku w  celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych 

i promocyjnych Imprezy. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe 

lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią 

w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych 

w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

 na stronie internetowej Organizatora, 

 w punkcie informacyjnym na terenie imprezy. 

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 

Carpathia” w Rzeszowie, ul.  Rynek ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów. W sprawach związanych z tymi danymi, 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: info@procarpathia.pl. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy. 

W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, uczestnicy imprezy posiadają dostęp do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym organizatora w informatycznym 

przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Można wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie 

danych w przypadku konkursów organizowanych w trakcie Imprezy jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich 

przeprowadzenia. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak może być brak możliwości udziału 

w konkursie. 

 

 

mailto:info@procarpathia.pl

