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Regulamin wydarzenia 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie “Łał - odkryj pasję” w dniach 21-

23.09.2018 r. zwanej dalej “Wydarzeniem”. 

2. Wydarzenie jest niekomercyjną imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega 

przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504.).  

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie, 

na którym przeprowadzane jest Wydarzenie. 

4. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

Wejście na teren Wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania 

się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest 

Wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

6. Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, ul. Józefa 

Lompy 10, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000674040, (dalej: „Organizator”). 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA: 

 

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

2. Wydarzenie rozpoczyna się 21.09.2018 r. o godzinie 16:00 i kończy 23.09.2018 r. o godzinie 12:30. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu pod opieką swojego rodzica lub opiekuna 

prawnego. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu pod opieką innej osoby pełnoletniej 

pod warunkiem przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

Wydarzeniu. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są 

zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym Wydarzeniu, a 

w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli 

Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

5. Zakazane jest: 

a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu, 

ścian i innych powierzchni płaskich znajdującego się na terenie Wydarzenia, 

b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

Wydarzenia, 

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

6. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia: 

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b. materiałów wybuchowych, 

c. wyrobów pirotechnicznych, 

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

e. środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
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za wyjątkiem przedmiotów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (dotyczy Twórców Atrakcji). 

8. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Wydarzenia. Zakaz nie dotyczy osób posiadających zgodę 

Organizatora. 

9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i zażywania 

środków psychotropowych. 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, zachowania porządku i 

podporządkowania się decyzjom ekipy organizacyjnej. 

11. W salach przeznaczonych dla organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie członkowie ekipy 

organizacyjnej. 

12. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

Wydarzenia i innych wydarzeń Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na 

terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

13. 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, wodę, działania wojenne lub działania władz państwowych lub 

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

zobowiązań. 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki. Wszystkie rzeczy 

znalezione należy odnieść do punktu informacji 

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny: u przedstawicieli Organizatora na terenie Wydarzenia oraz w punkcie 

akredytacji przy wejściu na teren, na który odbywa się Wydarzenie.  

16. Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności: 

a. wezwaniem uczestnika Wydarzenia do opuszczenia terenu Wydarzenia; 

b. ujęciem uczestnika Wydarzenia i przekazaniem go służbom zewnętrznym, przede wszystkim 

Policji. 

17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

18. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz harmonogramu Wydarzenia. 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wypełniając obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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), dalej jako Rozporządzenie, na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2  

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, wpisane do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000674040, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 10, w 

imieniu którego działa Zarząd Stowarzyszenia. E-mail: kontakt@stowarzyszenie.lo5.bielsko.pl. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zorganizowania i realizacji projektu „Łał – odkryj pasję”. 

Administrator danych, w świetle art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/f przetwarza dane na podstawie: udzielonej zgody, w 
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zakresie i celu określonym w treści zgody, zawartych umów, obowiązujących przepisów prawa oraz 

realizując prawnie uzasadnione interesy wynikające z działalności statutowej Stowarzyszenia. 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub inne instytucje wykonujące 

zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, jak również podmioty, które na 

podstawie umów podpisanych z Administratorem danych, przetwarzają dane w jego imieniu. 

4. Dane osobowe nie będą profilowane oraz przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, ma ona prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podczas udzielania zgody na przetwarzanie, 

podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, Infolinia: 

606-950-000. 

9. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej 

staranności oraz rozliczalności. 

 

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest podanie danych osobowych wymaganych przez 

Organizatora przed wejściem na teren Wydarzenia. 

 

Dane te zbierane są do celów statystycznych i zostaną zniszczone po zakończeniu projektu “Łał - odkryj 

pasję”. 


