REGULAMIN FESTYNU „NIEDZIELA NA WSI” W NOWEJ WSI

I. Organizator:
1. Organizatorem festynu „Niedziela na Wsi” w Nowej Wsi jest Gminny Ośrodek Kultury
w Olszewie-Borkach, z siedzibą: ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki.
II. Zasady organizacyjne i porządkowe:
1. Festyn jest kierowany w szczególności do mieszkańców Gminy Olszewo-Borki
oraz zaproszonych gości.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy Festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Festynu zobowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festynie,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń
pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa
i porządku.
4. Uczestnik Festynu przyjmuje do wiadomości, że na Festynie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
5. Uczestnik Festynu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
na terenie, gdzie odbywa się Festyn w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody
wyrządzone w mieniu Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Festynu dla celów dokumentacji
oraz promocji lub reklamy Festynu i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.
Wizerunek osób przebywających na terenie Festybu może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany
dla
celów
dokumentacyjnych,
sprawozdawczych,
reklamowych
oraz promocyjnych.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i porządek.
8. 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.
9. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany terminu Festynu w przypadku
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego odbycie się (w tym niekorzystne warunki
pogodowe).

III. Zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-COV-2:
1. Festyn odbędzie się na terenie ogrodzonym, oddzielonym od osób postronnych, nie biorących
udziału w wydarzeniu. Wejście na teren wydarzenia odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie
wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności.
2. Na terenie Festynu wyznaczone zostaną strefy dla publiczności, bezwzględnie zakazuje
się przekraczania barierek ograniczających, oddzielających publikę od sceny/wykonawców.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasady dystansu 1,5 m od innych osób.
W przypadku niezachowania dystansu uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Uczestnicy
samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej.
4. Obowiązkowo należy dezynfekować dłonie każdorazowo przy wejściu oraz opuszczaniu terenu
Festynu. Środki do dezynfekcji zapewnia Organizator i będą one dostępne przy wejściu
oraz w wyznaczonych miejscach.
5. W festynie nie mogą brać udziału osoby z objawami choroby, np. takimi jak: podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności.
6. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.

IV. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
2. Udział w Festynie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 27 września 2020 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

