
VIII SAFLARZAŃSKO WATRA

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

Termin: 29 lipca 2018

godz: 15:00-24:00

Miejsce: Błonia Szaflarzańskie

(plac pod pomnikiem Św. Andrzeja)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem  Imprezy  są:  Związek
Podhalan  o/Szaflary,  Ochotnicza  Straż
Pożarna  w Szaflarach,  Sołectwo  Sza-
flary, Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła
w  Szaflarach,  Gmina  Szaflary  oraz
Gminne  Centrum  Kultury,  Promocji
i Turystyki w Szaflarach.

2. Celem Imprezy jest:

a. promocja regionu;

b.  prezentacja  lokalnego  dorobku  kul-
turowego;

c. integracja lokalnego środowiska;

3. Organizator informuje, że Impreza ma
charakter kulturalny a jej  celem nie jest
propagowanie  jakichkolwiek  poglądów
czy idei politycznych lub społecznych.

4.  Regulamin  kierowany  jest  do
wszystkich osób, które w czasie trwania
Imprezy będą przebywać na terenie, na
którym  przeprowadzana  jest  Impreza.
Każda  osoba  przebywająca  na  tym
terenie  w  czasie  trwania  Imprezy
obowiązana  jest  stosować  się  do
postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.  Celem  Regulaminu  jest  zapewnienie
bezpieczeństwa  Imprezy  poprzez
określenie  zasad  zachowania  się  osób
obecnych na Imprezie i korzystania przez
nie z terenu, na którym przeprowadzana
jest  Impreza,  a  także  urządzeń,
znajdujących się na nim. 

ZASADY  ORGANIZACYJNE  I  PO-
RZĄDKOWE  OBOWIĄZUJĄCE  NA
TERENIE IMPREZY

1.  Impreza  ma  charakter  otwarty
i przeznaczona jest  zarówno dla  miesz-
kańców gminy Szaflary, okolicznych gmin
i powiatów, jak i turystów, a wstęp na nią
jest wolny.

2.  Osoby  małoletnie  uczestniczą  w Im-
prezie  na  wyłączną  odpowiedzialność
osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3.  Uczestnicy  Imprezy  oraz  wszystkie
osoby,  które  znajdują  się  na  terenie
Imprezy obowiązani są zachowywać się
w  sposób  niezagrażający  bezpie-
czeństwu  innych  osób  obecnych  na  tej
Imprezie,  a  w  szczególności  przestrze-
gać  postanowień  Regulaminu  oraz  sto-
sować  się  do  zaleceń  pracowników
ochrony  i  przedstawicieli  Organizatora,
mających  na  celu  zapewnienie  im  bez-
pieczeństwa i porządku.

4.  Uczestnik  imprezy przyjmuje do wia-
domości,  że  na  imprezie  przebywa  na
własne ryzyko i odpowiedzialność.

5.  Uczestnik  imprezy  ponosi  pełną  od-
powiedzialność  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.

6.  W  przypadku  zakłócania  ładu  i  po-
rządku publicznego organizator  Imprezy
może  wezwać  uczestnika  imprezy  do
właściwego  zachowania  się,
a w przypadku  dalszego  łamania  zasad
uczestnictwa  w  imprezie  wezwać  do
opuszczenia przez niego terenu imprezy
i  zastosować  wszelkie  dostępne  środki
celem  wyegzekwowania  powyższego
żądania. 

7. Organizator może dokonać wszelkich
możliwych zmian w przebiegu Imprezy z
powodów nieprzewidzianych i nieuniknio-
nych  a  niezależnych  od  organizatora
włącznie z odwołaniem imprezy.

8.  Organizator  może  zmienić  program
pod względem artystycznym i czasowym
bez uprzedzenia i rekompensaty. 

9. Organizator może odmówić wstępu na
imprezę  osobie,  u  której  stwierdzono
posiadanie  napojów  alkoholowych,
będącej  pod  wpływem  alkoholu  lub  in-
nych środków odurzających. 

10.  Zabrania  się  wstępu  na  imprezę
osobom  posiadającym  broń  oraz  inne
przedmioty  niebezpieczne,  fajerwerki,
petardy  (w  tym  hukowych),  materiały
pirotechniczne. 

11. Podczas Imprezy Organizator będzie
utrwalał  przebieg  niektórych  elementów
programu  artystycznego  Imprezy  w
postaci obrazów cyfrowych, w związku z
czym  istnieje  możliwość  utrwalenia
danych  biometrycznych  w postaci
wizerunku twarzy,  osób uczestniczących
w imprezie. Wchodząc na teren imprezy,
osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w rozumieniu
przepisów  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.

12.  Organizator  nie  bierze  odpowie-
dzialności  za sytuacje będące wynikiem
nie  przestrzegania  zawartych  powyżej
postanowień  oraz  zarządzeń  i poleceń
służb  odpowiedzialnych  za
bezpieczeństwo i porządek. 

13.  Regulamin  obowiązuje  w  dniu
trwania Imprezy, tj. 29.07.2018 roku.

14. Udział w imprezie jest równoznaczny
z  akceptacją  przez  uczestnika  ni-
niejszego Regulaminu. 

15.  Rozstrzyganie  wszelkich  sporów
i podejmowanie  decyzji,  o  których  ni-
niejszy  Regulamin  nie  traktuje,  jak
również  prawo  do  interpretowania
wszystkich  zapisów  niniejszego  Regu-
laminu  przysługuje  wyłącznie  Organi-
zatorowi. 

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny w
siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
internetowej  www.szaflary.pl oraz
www.gckpit.szaflary.pl 

ORGANIZATORZY

http://www.szaflary.pl/
http://www.gckpit.szaflary.pl/

