
REGULAMIN 

 

Imprezy plenerowej 41. Lato w Dolinie Kamionki 
 

1. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej i Urząd Gminy 

Kamionka Wielka.   

2. Biuro imprezy oraz „Informacja" znajdują się w budynku LKS „Skalnik". 

3. Impreza odbędzie się w dniu 10 lipca 2022 roku, na placu przy boisku sportowym w Kamionce 

Małej. Dopuszczalna ilość uczestników na placu imprezy - 900 osób. Impreza nie jest imprezą 

masową w rozumieniu ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

4. Wstęp na Imprezę jest wolny (niebiletowany). 

5. Organizator zapewnia: 

a) służbę porządkową (ochronę) posiadającą identyfikatory, 

b)  drużynę Straży Pożarnej z Mystkowa lub inne, 

6. Regulamin Imprezy zwany dalej „Regulaminem” kierowany jest do uczestników imprezy, którzy 

winni stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.  

7. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba, która znajduje się na placu imprezy w czasie jej trwania. 

8. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w 

filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane w celach 

promocyjnych i reklamowych organizatora oraz współorganizatorów i partnerów. Udział w 

wydarzeniu z osobą niepełnoletnią jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu 

dziecka. 

9. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe 

przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w 

niej udział na własne ryzyko.  
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. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać 

postanowienia niniejszego regulaminu imprezy. 

12. Uczestnikom imprezy zabrania się w szczególności wnoszenia na plac imprezy broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i innych wyrobów 

pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

13. Niepełnoletni mogą przebywać na placu imprezy tylko pod opieką dorosłej osoby. 

14. Służby porządkowe organizatora imprezy mają prawo do: 

a) legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości 

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w wypadku podejrzenia, że wnoszą one przedmioty  

o których mowa w pkt.12. 

c) w stosunku do osób zakłócających porządek na imprezie - wezwania ich do opuszczenia imprezy. 

d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

15. Każdy uczestnik imprezy w wyniku działania którego wystąpiły straty bądź zniszczenia mienia, 

będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód na rzecz organizatora imprezy bądź osób trzecich. 

16. Każdy uczestnik imprezy, który nie wykonuje poleceń służb porządkowych podlega karze grzywny 

do 5000 zł. 

17. Niniejszy regulamin będzie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przy wejściu na 

plac imprezy oraz na tablicy ogłoszeń.  

 

 



Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20-03-2009 r. o imprezach masowych (Dz.U. z 2015 r nr 2139) 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30-08-2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać 

kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne  (Dz.U. Nr 183, poz. 1087  

z 2011r).  

                                                                                                                                                                         

Podczas imprezy „Lato w Dolinie Kamionki” organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów 

programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych (foto/video), w związku z czym istnieje 

możliwość utrwalenia danych osobowych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. 

Przetwarzanie wizerunku wynika z regulacji o prawie autorskim i ustawy o imprezach masowych oraz 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), 

tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.  

 

Uwaga! Organizator „Lata w Dolinie Kamionki" nie bierze odpowiedzialności za pojazdy 

uczestników imprezy i zagubione na imprezie rzeczy. 

 

 

 

 

 


