
REGULAMIN IMPREZY „Festyn rodzinny” 

1. Organizatorami imprezy są: Gmina Strzeleczki, Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, Gminna 

Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach. 

2. Termin imprezy: 01.07.2022r. w godzinach od 10:00 do 14:00.  

3. Miejsce imprezy: przy placu zabaw w Racławiczkach, ul. Polna. 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać  

na terenie, na którym przeprowadzona jest impreza. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób będących na imprezie i korzystania z terenu, na którym przeprowadzona jest 

impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. 

6. Impreza ma charakter rozrywkowy, sportowy, kulturalny i organizowana jest w związku z rozpoczęciem 

wakacji letnich. Celem jest organizacja czasu wolnego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Strzeleczki, poprzez organizację wodnych rozgrywek sportowych, zabaw, konkursów, a także 

integracja społeczności lokalnej oraz rozwój kulturalny mieszkańców poprzez organizację m.in. teatru 

pod chmurką.  

7. Organizatorzy mogą odmówić wstępu na imprezę osobie zakłócającej ład i porządek publiczny, osobie, 

która nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu  

8. Organizatorzy mogą dokonywać zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych  

i nieuniknionych a niezależnych od Organizatorów. 

9. Organizatorzy mogą zmienić program pod każdym względem bez uprzedzenia i rekompensaty. 

10. W razie niepogody impreza odbędzie się w Domu Kultury w Racławiczkach, ul. Opolska 20, 47-364 

Strzeleczki.  

11. Rodzicie lub opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego przyprowadzenia 

dziecka na imprezę, sprawowania opieki nad nim podczas trwania imprezy, jak również odpowiadają za 

bezpieczny powrót dziecka do domu po zakończonej imprezie.  

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione bez opieki przedmioty uczestników 

imprezy.   

13. Zabrania się wnoszenia: 

a) Broni lub niebezpiecznych przedmiotów. 

b) Materiałów wybuchowych. 

c) Wyrobów pirotechnicznych. 

d) Własnych napojów alkoholowych. 

e) Materiałów pożarowo niebezpiecznych. 

f) Środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

14. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na terenie imprezy przebywa na własne ryzyko  

i odpowiedzialność. 

15. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprezy. 

16. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na 

terenie gdzie odbywa się impreza. 

17. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów 

promocyjnych Organizatorów. 

18. Organizatorzy w przypadku zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia niezwłocznie powiadamiają służby 

policji. 

19. Zabrania się korzystania z urządzeń technicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

20. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu. 

 


