
REGULAMIN UCZESTNICTWA  
w wydarzeniu pn. „Rozpoczęcie lata z GOKiSem” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
1. „Rozpoczęcie wakacji z GOKiSem” to impreza o charakterze kulturalno-rekreacyjno-sportowo-integracyjnym, odbywająca się na 

terenie Campingu w Legnickim Polu, dnia 26 czerwca 2021 r., od godziny 11.00 do 02:00 dnia następnego.  
2. W przebiegu Imprezy uwzględnia się: rozpoczęcie Wydarzenia, gry i zabawy, stanowiska warsztatowo – artystyczne, dmuchańce, 

kino plenerowe: film animowany pt. „Kumple z Dżungli” oraz film familijny pt. „Cudowny chłopak”, fotobudkę, watę cukrową  
i popcorn, emisję meczu 1/8 finału Euro 2020 oraz zabawę taneczną z DJ. 

3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest przed wszystkim dla mieszkańców Gminy Legnickie Pole. Udział w Wydarzeniu 
jest bezpłatny, dobrowolny i nieobowiązkowy. 

4. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 
5. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie trwania Wydarzenia. 

 
§ 2 

Definicje i zwroty występujące 
1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa w czasie trwania Wydarzenia. 
2. Wydarzenie – zwane również Imprezą, uroczystość pod nazwą „Rozpoczęcie lata z GOKiSem”, która odbywa się terenie 

Campingu  
w Legnickim Polu. 

3. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Wydarzenia, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, 
zwany również GOKiS w Legnickim Polu. 

4. Goście – zwani również Uczestnikami, osoby, które biorą udział w Wydarzeniu jako widownia, turyści, niezwiązane 
i niezaangażowane w organizację. 

5. Camping w Legnickim Polu – obiekt należący do Gminy Legnickie Pole, znajdujący się  w Legnickim Polu, przy ul. H. Brodatego 7. 
 

§ 3 
Postanowienia Ogólne 

1. Przy wejściu na teren imprezy obowiązkowa jest dezynfekcja. 
2. Organizatora może dokonać pomiaru temperatury z wykorzystaniem termometru bezdotykowego. 
3. Organizator wprowadził limit osób biorących udział w Imprezie,  maksymalnie 250 osób. Do limitu osób nie wlicza się  osób w 

pełni zaszczepionych. 
4. Na terenie Imprezy obowiązują maseczki (nakaz zasłaniania ust i nosa), bądź  dystans społeczny. 
5. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora oraz służb porządkowych. 
6. Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie Imprezy i terenie do niej przyległym, poza specjalnie wyznaczonym i 

do tego celu miejscami.  
7. Na terenie objętym Wydarzeniem zabrania się niszczenia, dewastowania i demolowania urządzeń oraz wyposażenia. 
8. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do utrzymania terenu imprezy w czystości. Wszystkie śmieci 

należy wyrzucać do worków – pojemników przeznaczonych na odpady komunalne. 
9. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązuje się do zachowywania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi, w tym do nienadużywania alkoholu oraz niezakłócania porządku publicznego. 
10. Wszelkie spory, konflikty czy inne nieporozumienia należy bezzwłocznie zgłosić do Organizatora. 

 
§ 4 

Odpowiedzialność Organizatora 
1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w Wydarzeniu, a także organizację działań  

o charakterze ratunkowym. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób biorących udział w Imprezie, pozostawione bez nadzoru. 
3. 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. 

 
§ 5 

Udostępnianie wizerunku 
1. Podczas imprezy Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci zapisu wideo oraz zdjęć.  

W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w imprezach, stanowiących jedynie szczegół 
całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji 
imprezy. 

2. Każdemu uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego publikacji jego wizerunku, które nie 
działa wstecz. 



 
 

§ 6 
 Oświadczenie dot. stanu zdrowia w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

Jeśli Uczestnik decyduje się wziąć udział w Wydarzeniu „Rozpoczęcie lata z GOKiSem”, jest to jednoznaczne, że jego stan zdrowia  
jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).  

Jednocześnie Uczestnik: 

1. Jest świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w Wydarzeniu, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że 
znane jest mu ryzyko, na jakie jest narażone jego zdrowie mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 
ochronnych podczas Wydarzenia. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących podczas Imprezy procedur związanych z reżimem sanitarnym. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Obecność na  terenie 

Imprezy jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
2. Organizator zapewni swobodny dostęp do Regulaminu, poprzez zamieszczenie go na swojej stronie internetowej, a także  

w widocznym miejscu na terenie imprezy. 
3. Wszystkie osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia 

Wydarzenia. 
4. Organizator wyłącza swoją jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób postępujących niezgodnie 

z Regulaminem. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy z uzasadnionych powodów. 
6. Wszelkie postanowienia wymienione w niniejszym Regulaminie są ostatecznie i niepodważalne. 
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 


