
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ  

PN. Łososińskie Święto Plonów 

organizowanej przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w dniu 

05-09-2021 r. (zwanej dalej Imprezą) 

 

 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 trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

2. Impreza jest organizowana pod nazwą Łososińskie Święto Plonów.  

3. Organizatorami Imprezy jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz 

Gmina Łososina Dolna 

4. Impreza organizowana jest w dniu 05-09-2021 r. w godzinach od 15:00 do 23:30. 

5. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie                    

i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, 

znajdujących się na nim.  

5. Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów 

czy idei politycznych lub społecznych. 

6. Impreza organizowana jest w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem 

wytycznych MZ. 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

IMPREZY:  

1. Organizator zapewnia uczestnikom Imprezy udział w wydarzeniach odbywających       

się podczas Imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty. 

2. W strefie koncertowej (widownia) uczestnicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa 

(maseczki) oraz zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m 

3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

4. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: stoliki, krzesełka, ławki,  zabawki, 

dmuchane kule i zjeżdżalnie. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze sprzętu zgodnie       

z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren Imprezy, zwrotu                  

na życzenie osób obsługujących Imprezę. 

5. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed 

wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza. 

6. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy może wezwać 

uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad 



uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować 

wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 

7. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora. 

8. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym                            

bez uprzedzenia. 

9. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie 

napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

10. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono 

posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym 

hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, 

materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek 

bez autoryzacji.  

11. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych   

z polskim prawodawstwem. 

12. 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 służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu 

zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.  

13.  Zakazane jest: 

 a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, pojazdów 

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 krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy, 

d) samowolne lub niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z przygotowanych atrakcji 

(dmuchane zjeżdżalnie, skaczące szczudła, kula do Zorbingu). 

 

14.  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.  

 



 Bezwzględnie zabrania się:  

a/ parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź 

zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami, 

b/ wchodzenia i przechodzenia przez przeszkody nie przeznaczone do powszechnego użytku     

c/ załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami, 

 

15. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 

 

16. 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.  

17.  Organizatorzy nie sprawują pieczy, opieki nad uczestnikami Imprezy i nie odpowiadają    

za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.  

18. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

Imprezy i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie 

Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na udział 

w Imprezie wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego 

wizerunku lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych       

w niniejszym Regulaminie.  

19. Wizerunek Uczestnika Imprezy może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może 

być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe            

z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, 

YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora). Wizerunek Uczestnika Imprezy nie może być 

użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych 

Uczestnika.  

20. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko  

i odpowiedzialność. 

21. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas Imprezy. 

22. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania 

zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń osób odpowiedzialnych                          

za bezpieczeństwo i porządek. 

23. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za 

szkody wyrządzone w mieniu Organizatora. 



24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestnika 

imprezy, spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika. 

 

25.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie gdzie 

zorganizowana jest impreza oraz szkody powstałe w miejscach wyznaczonych do parkowania. 

 

26.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, że może być uznane za niemożliwe ze względu                              

na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, 

awarie lub ograniczenia skutkujące zakazem spotkań grupowych w związku z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się koronowirusa oraz 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. 

 

27. Bezpieczeństwo osobom przebywającym na Imprezie zapewnia Organizator wykonując 

postanowienia niniejszego Regulaminu i działa poprzez: 

    1/ pracowników ochrony koncesjonowanej firmy stanowiących służbę porządkową 

organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa              

i porządku podczas Imprezy – SPECJAH SECURITY – A. Góra, H. Moryc – Spółka Jawna; 

ul. Legionów Polskich 26/17, 32-700 Bochnia, NIP: 868-196-01-58 reprezentowaną przez: 

Artura Górę – współwłaściciela / Nr koncesji L-0017/13 z dnia 16 stycznia 2013r. Ochrona 

będzie realizowana w godzinach od 18.00 do 24.00; 

2/ pomoc medyczną - „Help You” sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Waryńskiego 49,                            

     NIP: 6762533117,   

 

3/  Ochotniczą Straż Pożarną z Łososiny Dolnej  

 

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i obowiązuje w dniu trwania Imprezy, 

tj. 5.09.2021 roku. 

29. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu. 

30. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin 

nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

31. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatora. 

 

III.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podczas imprezy Organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów 

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

wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących. Wchodząc na teren imprezy masowej, osoby 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów 



Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.   

 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Łososina Dolna jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna z siedzibą w 

33-314 Łososina Dolna 400, tel.: 18 444 80 78, adres e-mail: ckip@lososina.pl, reprezentowane 

przez Dyrektora 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod.ckip.lososina@gmail.com 

c) Celem przetwarzania danych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna jest 

wykonywanie podstawowych zadań instytucji wynikającymi ze statutu (m.in. organizacja 

imprez, wypoczynku, wycieczek, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 

1 

d) 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 

e) Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2). 

f) Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym 

ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze 

danych osobowych. 

h) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora 

danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla 

ochrony danych osobowych 

i) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

j) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 


