
REGULAMIN  
 
„Rodzinnego Festynu z okazji Dnia Ojca” ,który odbywa się w dniu 17 czerwca 2017 r. w                
Gdańsku – Wrzeszczu w Teatrze Leśnym przy ul. Jaśkowa Dolina 45  w godz. 10.00 – 14.00 
  

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 

1. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U.2015.2139 ze               
zm.),  
2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ) 
  
Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na            
terenie, na którym  odbywa się Festyn. 
 

● Każdy uczestnik Festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego          
regulaminu, zaleceń organizatora oraz służb porządkowych. 

● Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad        
zachowania się osób obecnych na Festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym              
odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń. 

Organizatorem Festynu jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz jednostka          
organizacyjna Gminy Miasta Gdańska - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i            
Młodzieży. 
 
Festyn ma charakter otwarty. Udział w festynie jest bezpłatny. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzania.          
Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego           
tytułu.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo, do tego co następuje: 
 

1. Odmówić wstępu osobom zakłócającym ład i porządek publiczny przed wejściem na           
teren, na którym odbywać się będzie Rodzinny Festyn. 

 
2. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego ochrona wezwie uczestnika          

imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad           
uczestnictwa w imprezie wezwie do opuszczenia przez niego terenu imprezy i           
zastosuje wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 

 
3. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów         

nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora. 
 

4. Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą bez           
uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec         
jakichkolwiek osób. 

 
5. Odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów          

alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,         
posiadającej broń, oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych         
uczestników Rodzinnego Festynu. 

 
6. Osoby małoletnie uczestniczą w Festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które          



sprawują nad nimi pieczę. Akceptując warunki Regulaminu, Opiekun Prawny, Rodzic          
oświadcza, iż dziecko jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo          
w programie festynu. 
 

7. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów. 
 

 
8. Uczestnicy Festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy,           

zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych          
osób obecnych na imprezie. 

 
9. Uczestnicy Festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą            

stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie          
im bezpieczeństwa i porządku. 

 
10. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do          

organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i          
telewizyjnych relacjonujących przebieg Rodzinnego Festynu. 

 
11. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie odbywa            

się Rodzinny Festyn jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne          
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z           
Festynem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i         
wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Festyn. 

 
12. Organizator utrwala przebieg Festynu dla celów dokumentacji, promocji, reklamy lub          

sponsorów w latach przyszłych. Wizerunek osób przebywających na terenie festynu          
zostaje utrwalony dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i promocyjnych.  

 
13. Uczestnik Rodzinnego Festynu przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na           

własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 

14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i         
zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Festynu. 

 
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie         

przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb         
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

 
16. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych        

osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z         
regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do           
opuszczenia imprezy.  
 

17. Na podstawie zarządzenia organizatora Festynu służby porządkowe i informacyjne          
uprawnione są do: 

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
2) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że          
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione; 
3) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny       
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub         
regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń -          
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 
4) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających        
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób        



dopuszczających się czynów zabronionych.  
 

18. 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. 

 
19. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub        

psychotropowych.  
 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru         
Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas         
Festynu. 

 
21. Na terenie, na którym odbywa się festyn obowiązuje bezwzględny zakaz: 

● niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i         
sprzętu znajdującego się na terenie imprezy. Wszelkie przypadki naruszenia w/w          
mienia będą zgłaszane Policji bądź służbom porządkowym. 

● jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub         
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania          
jakichkolwiek przedmiotów. 

● handlu, wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych           
przedmiotów, w tym opakowań szklanych , materiałów wybuchowych, wyrobów         
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,      
środków odurzających lub psychotropowych. 

● palenia tytoniu 

● wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników festynu 

● wzniecania ognia, używania wszelkich innych przedmiotów emitujących ogień lub         
mogących spowodować pożar. 

● załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone. 

22. Liczbę uczestników imprezy zakłada się na 250 osób. 
 

23. 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: złe          
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.  
 

 

Postanowienia końcowe 

 



24.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w punkcie 

informacyjnym na terenie imprezy. 

25. Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób           
naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności. 

26. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

27.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 r. 

   

 

ORGANIZATOR 


