
 

Regulamin Imprezy Rekreacyjnej 

„Międzynarodowy Dzień Dziecka”  

odbywającej się w dniu 29 maja 2022r.  

w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce  

 
§1 Impreza 

 

1. Regulamin jest wydany przez organizatorów imprezy: Gminę Milówka, ul. J. Kazimierza 123  i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1 i dotyczy 

imprezy rekreacyjnej pn. „Międzynarodowy Dzień Dziecka” organizowanej w dniu 29.05.2022r. 

2. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:  

 „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony odgrodzony teren, na którym odbywa się impreza.   

 „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.  

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie obiektu, na którym przeprowadzana jest Impreza. 

Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

4.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z 

terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na tym terenie.  

 

§2  Wstęp na imprezę 

  

1. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. 

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność swych opiekunów.  

 

§3  Zakazy 

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:  

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów – ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do służb porządkowych 

- materiałów wybuchowych,  

- wyrobów pirotechnicznych,  

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

- napojów alkoholowych,  

- środków odurzających lub substancji psychotropowych 

 2. Ponadto  zakazuje się :  

a) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy  

b) prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy 

c) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów  

d) rzucania wszelkimi przedmiotami 

e) utrwalania przebiegu imprezy lub jej fragmentów bez pisemnej zgody organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i 

posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy 

f) parkowania w miejscach niedozwolonych na terenie imprezy oraz utrudnianie pracy służbom, w szczególności poprzez tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg 

ewakuacyjnych, dróg dojazdowych, a także utrudnianie dostępu do urządzeń  niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej  

                                            

  

§ 4 Zakaz wstępu na imprezę oraz obowiązek jej opuszczenia    

 

1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:   

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,  

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,  

d) odmawiającym poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży) 

 

§5 Bezpieczeństwo na imprezie   

 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:  

a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;  

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.  

 

 

§6 Wizerunek uczestników imprezy 

 

1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem 

przypadkach.  

2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora 

oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.  
3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Milówka i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. 

                                                                

 

§7 Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

- w siedzibie Gminy Milówka, ul. Jana Kazimierza 123 i Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka  

- przy bramach wejściowych na teren imprezy  

- na stronie internetowej www.gok.milowka.pl  

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 29.05.2022r. – w czasie trwania imprezy plenerowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów,  prawo do ustalenia i zmiany programu pod 

względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty 

z tego tytułu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają : regulamin obiektu (terenu), przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez plenerowych oraz 

inne przepisy obowiązującego prawa. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do końca dnia imprezy.  

http://www.gok.milowka.pl/

