
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 

 

Nazwa Imprezy: XII Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych 

Termin: 01 lipca 2018 r. 

Miejsce: plac przy ul. Zembrzuskiej w Janowie 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Gmina Janowo, Gminny Ośrodek Kultury w Janowie  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r.            

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 

2. 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. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez 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. 

4. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów 

czy idei politycznych lub społecznych. 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

1. Impreza ma charakter otwarty a wstęp na nią jest wolny. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień 

Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu 

zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

5. 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. 

6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest 

wyraźnie oznakowany. 

7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest: powiadomić Organizatora lub 

służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, powiadomić osoby bezpośrednio 

zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 

b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych                             

i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. 

8. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora 

oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,                     

a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej 

postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 



10. 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, działania wojenne lub działania 

władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na 

wykonanie zobowiązań. 

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej Organizatora, 

- w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy. 

12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

13. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

14. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 01.07.2018 roku. 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że: 

Administratorem Twoich danych osobowych są: Starosta Powiatu Nidzickiego, Wójt Gminy Janowo, Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Janowie. 

 Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  (adres mailowy: 

sekretariat@powiatnidzicki.pl, sekretariat@janowo.pl, gokjanowo@wp.pl ) 

Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji 

Twojego wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów 

współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Twoje dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie               

w tym celu. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe 

w imieniu Administratora. 

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty 

elektronicznej sekretariat@powiatnidzicki.pl, sekretariat@janowo.pl, gokjanowo@wp.pl 

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3  jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia 

umowy. 

Przetwarzanie Twoich danych może  podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa            

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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