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REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ  

„ŻYWIECKIE GODY” – dzień plenerowy w Milówce  

21 STYCZEŃ 2023r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w imprezie plenerowej pt. „Żywieckie Gody” 

w Amfiteatrze „Nad Sołą” w Milówce zwanej dalej imprezą. Uczestnik podczas imprezy zobowiązany jest do 

zapoznania się z treścią Regulaminu przed przyjściem na imprezę.  

&1 

1. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury 

w Bielsku-Białej i Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. 

2. Miejscem imprezy jest ogrodzony teren Amfiteatru „Nad Sołą” w Milówce. 

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

 „Organizator” – Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. 

„Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w imprezie plenerowej „Żywieckie Gody”, spełniająca i 

akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu.  

&2 

Udział w imprezie „Żywieckie Gody” w Milówce: 

1. Miejsce imprezy – Milówka: 

Rynek w Milówce (Plac Wolności) – konkurs "Trzaskania z bata” godz. 8:30 zjazd grup, godz. 9:00 

konkurs 

Korowód grup obrzędowych – wyjście z Rynku, ul. Jana Kazimierza, ul. Grunwaldzka, ul. Piekarska, ul. 

Sportowa, godz. 10:30 – 11:15. 

2. Korowód prowadzą i zamykają samochody OSP Milówka. 

3. Uczestnicy poruszają się pieszo (w zwartym szyku), na całej szerokości jezdni. Wszyscy uczestnicy 

korowodu zobowiązaniu ssą do przestrzegania zasad zachowania się istotnych dla bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb 

zabezpieczających. 

4. Uczestnicy – obserwatorzy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, niewchodzenia na trasę 

korowodu (między uczestników Żywieckich Godów), stosowania się do wskazówek służb 

porządkowych. 

5.  Impreza trwać będzie w dniu 21.01.2022 r. do godz. ok.15:00.   

6. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.  

7. Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzeń, jednakże zastrzega, że dzieci 

i młodzież poniżej 13 roku życia mogą w imprezie uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej.  

8. Warunkiem wejścia na teren imprezy jest stosowanie się do niniejszego regulaminu i zachowania zasad 

bezpieczeństwa. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w części dla widowni, nie wchodzenia na teren budynku 

Amfiteatru (sceny, zaplecza). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, bądź odwołania imprezy ze względów pogodowych, bądź 

innych przyczyn. 

11. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu osób trzecich, zakłócające wydarzenia lub naruszające ogólnie przyjęte normy 

zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie terenu imprezy. 

12. Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.  

13. Za rzeczy wartościowe pozostawione na imprezy organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników imprezy jest Organizator Gminny Ośrodek Kultury w 

Milówce, ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych należy kierować do Organizatora na ww. adres. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest 

Arkadiusz Gaweł.     
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2. Uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

w celach związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

3. Dane uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych 

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego (w przypadku stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID – dane uczestników 

przekazane zostaną Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu)– w celu identyfikacji uczestnika imprezy, w razie 

wystąpienia przypadku zachorowania na COVID-19 i poinformowania pozostałych uczestników imprezy o 

zaistniałym przypadku. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 4. Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub do 

momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z 

art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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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.  

 

&6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu imprezy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach 

regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Gminy Milówka i 

Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce, na których zamieszczono regulamin. 

4. Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.  

5. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 


