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W DNIU 7.12.2019r. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

1. „Służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora 

osoby, w tym do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie 

2.  „Teren imprezy” oznacza miejsce odbywania się koncertu 

3.  „Uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie. Niniejszy 

regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez (zwanej dalej 

„ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Gminne Przedszkole 

,,Wróżka”. 

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania koncertu 

będą przebywały na terenie, na którym jest on przeprowadzany. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w czasie trwania koncertu zobowiązana jest 

stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na 

koncercie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona 

jest impreza. 

§ 2 CEL KONCERTU CHARYTATYWNEGO 

1. Realizacja inicjatyw społecznych i dobroczynnych wchodzących w zakres 

działalności Fundacji Onkologicznej ,,AntyRak”.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: KARINA WĄTORSKA 1912. 
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§ 3 Organizator 

1. Gminne Przedszkole ,,Wróżka” w Białych Błotach. 

§ 4 Termin i miejsce 

1. 7.12.2019r., aula w SP im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach przy ul. 

Centralnej 27. 

§ 5 Uczestnictwo 

1. WSTĘP NA TEREN IMPREZY jest bezpłatny. 

2.  Uczestnikami koncertu mogą być także osoby niepełnoletnie, jednakże wyłącznie 

pod opieką opiekuna prawnego i na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

3. Charakter wydarzenia: otwarty (dostępne dla wszystkich potencjalnych 

uczestników, bez względu na wiek, płeć, sprawność ruchową). 

§ 6 Program koncertu 

 Rozpoczęcie o godz. 10.00 

 Powitanie zgromadzonych osób w auli 

 Poinformowanie o atrakcjach: Kiermasz Świąteczny Przedszkola, Fundacji 

AntyRak, Koła Gospodyń Wiejskich BB, kawiarenka, loteria, stoisko z 

kolorowankami i orgiami, malowanie twarzy, oglądanie wozu strażackiego 

 Przybycie Świętego Mikołaja 

 Występy grup przedszkolnych 

 Koncert skrzypcowy 

 Licytacja 

 Teatrzyk ,,Fabryka prezentów” 

  Zakończenie koncertu (podziękowania i pożegnanie) 

§ 7 Przepisy porządkowe i organizacyjne 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 
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broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, - materiałów wybuchowych, - 

wyrobów pirotechnicznych, - materiałów pożarowo niebezpiecznych, - napojów 

alkoholowych, - środków odurzających, substancji psychotropowych lub 

podobnie działających. 

 

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt. 3. Zabrania 

się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń 

znajdujących się na terenie imprezy. 

3. Na Terenie Koncertu obowiązuje ponadto całkowity zakaz palenia tytoniu. 

4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na 

niej osobom: znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, - 

posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 

środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające, 

zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy, 

5. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla 

osób i mienia na terenie imprezy zobowiązany jest: 

a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby 
Informacyjne; 

b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w 
pkt. a powyżej; 

c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami 
ewakuacyjnymi; 

d) unikać wywoływania paniki; 

e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym 

6. Wejście na teren Obiektu przez uczestnika imprezy stanowi jednoczesną zgodę 

na utrwalenie i użycie jego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, 

reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio lub 
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fotografii z koncertu i/lub każdego elementu Koncertu prezentowanego w 

przekazach medialnych na całym świecie. Zgoda ta dotyczy zarówno utrwalania 

przebiegu Imprezy w związku z zapewnieniem jej bezpieczeństwa zgodnie z 

Ustawą (w szczególności nagrania z monitoringu) jak i utrwalania przez 

Organizatora lub podmioty z nim współpracujące w celach nie związanych 

bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa Imprezy (w szczególności w celu 

transmisji telewizyjnej, internetowej, retransmisji itp.). Organizator może 

korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego 

wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia 

za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 

50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez 

jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie w każdej formie 

(licencja niewyłączna). Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji 

oraz do wykonywania i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych 

do w/w utrwalenia. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się regulamin 

obiektu –terenu imprezy i przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego. 

8. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY OSOBISTE 

POZOSTAWIONE NA TERENIE IMPREZY. 

9. Za atrakcje organizowane przez podmioty inne niż organizator, organizator nie 

odpowiada 

10.  Regulamin dostępny będzie w Gminnym Przedszkolu ,,Wróżka” i na stronie 

przedszkola 

§ 8 Oświadczenia 

1. Organizator oświadcza, iż przedmioty będące fantami w loterii oraz przedmioty 

uczestniczące w licytacji i kiermaszu należą do organizatora i zostały zdobyte 

poprzez darowiznę. 
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2. Organizator oświadcza, iż żywność dostępna podczas koncertu została 

przyrządzona z należytą starannością przez rodziców podopiecznych Gminnego 

Przedszkola ,,Wróżka” z siedzibą w Białych Błotach oraz nie stanowią 

odpowiedzialności Organizatora. Spożywanie wszelkich produktów podczas 

koncertu jest wyłącznie na odpowiedzialność własną. 


