REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ
„Inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce” organizowanej przez
Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej wraz ze współorganizatorami
w dn. 1 maja 2019 r.
I. Zobowiązania
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Inauguracja Letniego Sezonu
Turystycznego w Małopolsce” 1 maja 2019 r., zwanej dalej „imprezą”, organizowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury w Iwkowej z siedzibą w 32-861 Iwkowa 468, wraz ze współorganizatorami: Stowarzyszeniem
Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, Gminą Iwkowa, Małopolską Organizacją Turystyczną.
2.Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego
Regulaminu.
3. Miejscem imprezy jest plac w centrum Iwkowej i teren w okolicy wieży widokowej w czasie jej
uroczystego otwarcia. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów
prawa powszechnie obowiązującego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
a. przed wejściami na teren imprezy,
b. na stronie internetowej organizatora www.iwkowa.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie
końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
II. Przeznaczenie terenu
Na terenie imprezy na placu w centrum widzowie mogą wjechać rowerem na czas zapisów na rajd, oglądać
występy artystyczne zespołów muzycznych oraz oglądać transmisję otwarcia wieży widokowej na Szpilówce.
III. Zasady szczegółowe
1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla
wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
2. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, służby legitymują się identyfikatorem.
3. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim
zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne służby porządkowe występują o
pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do
służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących, służb porządkowych lub
punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.
5. Wszystkie problemy należy zgłaszać do służb porządkowych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.
6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów,
wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak
również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
7. Wyłączność na obsługę cateringową posiada Piotr Repetowski „Event folk” 32-861Iwkowa 364.
8. Handlowcy mogą prowadzić sprzedaż produktów i usług w wyznaczonych miejscach na podstawie
zawartych umów z podmiotem wskazanym w pkt.7.
9. Dzierżawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych posiadają pełną
odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i
wszelkich urządzeń podczas w/w imprezy, stosując się do postanowień regulaminu, a w szczególności do
zakazu sprzedaży alkoholu (również piwa) młodzieży do lat 18 oraz godzin zakończenia prowadzenia
działalności.
IV. Uprawnienia służb
1.Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo
niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do
opuszczenia terenu imprezy,
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz
kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku
na członka służby porządkowej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych na zasadach
określonych w art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740, z późn.
zm.),
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:
a) wobec których został wydany zakaz sądowy lub klubowy wstępu na imprezy masowe w kraju i UE,
b) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
c) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków,
d) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz
środki bądź substancje,
e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku publicznego.
V. Zachowanie na imprezie
1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym
osobom.
2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, służby
porządkowej, służby organizacyjnej, akustyka imprezy oraz Policji.
3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu imprezy przez
służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega wydaleniu z terenu, ograniczeniu wolności lub grzywny.
4. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze
grzywny.
5. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla
publiczności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
7. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
VI. Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
a) napojów alkoholowych, butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu,
substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub
materiałów wybuchowych,
b) środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
c) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.,
e) naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,
f) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania
jakichkolwiek osób,
g) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. strefę buforową, namioty służb technicznych
i informacyjnych, garderoby wykonawców.

2. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały
znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe zostają zabezpieczone
przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.
VII. Służby porządkowe
2. Do służb Organizatora zalicza się:
a. służby organizacyjne
b. służby techniczne
c. służby medyczne
d. służby porządkowe (pracownicy agencji ochrony osób i mienia z którymi organizator ma podpisaną
umowę)
VIII. Służby organizacyjne
1. Służby organizacyjne są zobowiązane do:
a. informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
b. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU,
c. reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie.
IX. Odpowiedzialność
1.Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną,
odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
2.Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3.Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego
Regulaminu zwłaszcza § 6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa albo której obecność na terenie imprezy
mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.
X. Utrwalenie przebiegu imprezy
1.Organizator utrwala fotograficznie i filmowo imprezę. Materiały utrwalone przez Organizatora będą
wykorzystywane przez niego i współorganizatorów w celu promocji jego/ich statutowej działalności, poprzez
zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej, Facebooku oraz YouTube. Uczestnik wydarzenia jest
informowany poprzez niniejszy regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem wydarzenia lub imprezy o
czynnościach określonych w ustępie powyżej. Udział w wydarzeniu lub imprezie, jest dobrowolny, ale
uzależniony od wyrażenia zgody na określone w ustępie poprzednim czynności (wykorzystanie wizerunku).
XI. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu lub imprezie oraz
promocja działalności Organizatora.
3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
4. Dane przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu lub imprezie, w szczególności wizerunek,
mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz Stronie internetowej i Facebooku GOK-u i
współorganizatorów.
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w
celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
6. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna
prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to
konieczne w związku z realizacją wydarzenia lub imprezy oraz promocją działalności Organizatora.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
swoich danych oraz wniesienia sprzeciwy na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach
związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Pani Izabela Maciaś adres
e-mail: gokiwkowa.iod@gmail.com

XII. Reklamacje i odpowiedzialność
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób
przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Zgłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na
problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub
godzinami pracy siedziby.
4. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia lub imprezy może wnieść
reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres gokiwkowa@op.pl Reklamacja
zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja.
5. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz
wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w imprezie organizowanej przez
GOK. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi,
wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.
6. Organizator określa termin oraz czas trwania imprezy. Po jego zakończeniu Uczestnicy są
zobligowani do opuszczenia miejsca wydarzenia lub imprezy w celu umożliwienia dokonania
niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
7. W przypadku udziału w imprezie osób małoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia, rodzic lub
opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później, niż o wyznaczonej przez
Organizatora godzinie. W przypadku nie odebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez
Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji. Rodzic lub
opiekun jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do
zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z przepisów prawa.
XIII. Postanowienia końcowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw
nabytych Uczestnika.
2.Zasady udziału i przebiegu wydarzeń i imprez organizowanych przez GOK określa wyłącznie niniejszy
Regulamin.

