
Regulamin imprezy rekreacyjnej 

„Dożynki Gminne”

1. Organizatorem imprezy rekreacyjnej  „Międzynarodowe Święto Plonów” jest
Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, z siedzibą w Walcach, przy ul. Opolskiej
23A, 47-344 Walce.

2. Osoby  obecne  na  imprezie  są  zobowiązane  zachowywać  się  w  sposób
niezagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób  obecnych  na  tej  imprezie,  a  w
szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

3. Impreza jest organizowana zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, w
związku  z  tym  będzie  mogła  w  niej  brać  udział  ograniczona  ilość  osób  -
maksymalnie 300 osób / widzów.

4. Osoby  małoletnie,  w  wieku  do  lat  13,  mogą  uczestniczyć w  imprezie
jedynie będąc pod opieką osoby pełnoletniej. 

5. Wstęp na imprezę mają wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji.

6. Rejestracja odbywa się bezpośrednio przed imprezą, przy wejściu, i polega na
podaniu,  wyznaczonym pracownikom GOK  Walce,   imienia,  nazwiska  oraz
telefonu  kontaktowego  przez  każdego,  13  letniego  lub  starszego  uczestnika
imprezy.  W odniesieniu do osób poniżej 13 roku życia spisywane są tylko ich
imiona i nazwiska, jako dane dodatkowe uczestnika pełnoletniego sprawującego
nad nimi opiekę.

7. Dane,  o których mowa w pkt 6, zbierane są zgodnie z zaleceniami Powiatowej
Stacji  Sanitarno  -  Epidemiologicznej  w  Krapkowicach,  wytycznymi
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego  -  na  wypadek  wykrycia,  u  osób  biorących  udział  w  imprezie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

8. Udział w imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem: zakrywania ust i nosa,
dezynfekcji  rąk  przy  wejściu  na  imprezę  oraz  zachowywania  bezpiecznej
odległości od innych uczestników imprezy (minimum 1,5m).

9. Uczestnictwo  w  imprezie  jest  równoznaczne  ze  zgodą  na  utrwalanie  i
wykorzystanie  wizerunku  w  mediach  publicznych,  w  tym  na  stronie
internetowej  organizatora  i  współpracujących  z  nim  podmiotów,  w celu
promocji działalności kulturalnej realizowanej przez organizatora.

10. Uczestnik  imprezy  odpowiada  materialnie  za  wszelkie  szkody  wyrządzone
przez siebie podczas imprezy.

11. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie, objętym zasięgiem imprezy
w  stanie  wskazującym  na spożycie  alkoholu  bądź  pod  wpływem  innych
środków  odurzających,  uczestnik  taki  zostanie  z  niej  usunięty  oraz
powiadomione zostaną organy ścigania.



12. Osobom  obecnym  na  imprezie  zabrania  się  posiadania  broni  i  materiałów
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.  Zabrania się także
wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, opakowań szklanych
oraz napojów o pojemności powyżej 0,5 l.

13. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do:

1) stwierdzania uprawnień osób do wejścia na teren imprezy oraz przebywania
w wyznaczonych miejscach na terenie obiektu, a w przypadku stwierdzenia
braku  takich  uprawnień  –  wezwania  ich  do  niezwłocznego  opuszczenia
terenu obiektu,

2) wydawania  poleceń  porządkowych  osobom  zakłócającym  porządek
publiczny  lub  zachowującym  się  niezgodnie  z  regulaminem  imprezy  /
regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania
ich do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu,

3) ujęcia,  w  celu  niezwłocznego  przekazania  Policji,  osób  stwarzających
bezpośrednie  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzkiego,  a  także  mienia
Zamawiającego znajdującego się na terenie imprezy / obiektu.

14. W razie  stwierdzenia  posiadania  przez  osobę kontrolowaną przedmiotów,  o
których mowa w pkt.  12,   pracownik  służby  porządkowej  uniemożliwia  ich
wniesienie  na imprezę  oraz  powiadamia  o  tym  organizatora,  który  w  miarę
potrzeby, występuje o pomoc do Policji.

15. Na  terenie  imprezy  nie  wolno  prowadzić  żadnej  działalności  gospodarczej
ani umieszczać reklam bez zgody organizatora.

16. Uczestników uprasza się o zachowanie czystości na terenie obiektu.

17. Udział w imprezie jest nieodpłatny.

18. Regulamin wraz z programem znajduje się na stronie internetowej organizatora
oraz przy wejściu na imprezę.

Uwagi od uczestników imprezy, w ramach skarg i wniosków, przyjmuje się w
siedzibie  organizatora, w pok. nr 2.

Organizator dziękuje za przestrzeganie niniejszego regulaminu.


