
REGULAMIN IMPREZ KULTURALNO-INTEGRACYJNYCH PN. „MIKOŁAJKI 2021” 

 

§1 POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE 

1.  „Mikołajki 2021” to imprezy o charakterze kulturalno-integracyjnym (zwane dalej zabawami mikołajkowymi lub imprezami) dla 

dzieci mieszkających na terenie gminy Legnickie Pole, które odbywają się w poszczególnych miejscowościach gminnych, według 

harmonogramu dostępnego na stronie Organizatora oraz funpage na facebooku. 

2. Organizatorem zabaw mikołajkowych są poszczególne sołectwa (zwane dalej Organizatorem) w zależności od miejscowości  

w jakiej realizowana jest dana impreza wraz z Gminny Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim Polu (zwany dalej GOKiS lub 

Organizatorem) z siedzibą przy Pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole. 

3. Dokładnych informacji z programem ramowym na temat zabaw mikołajkowych w poszczególnych miejscowościach należy szukać 

na tablicach ogłoszeń w każdej z miejscowości oraz stronie internetowej GOKiS. 

4. Imprezy mają charakter otwarty i przeznaczone są dla dzieci maksymalnie do 15 roku życia mieszkających na terenie danego 

sołectwa. Górna granica wiekowa ustalana jest indywidualnie przez dane sołectwo. 

5. Udział w zabawach mikołajkowych jest dobrowolny, nieobowiązkowy i bezpłatny. 

6. Dzieci biorą udział w zabawach mikołajkowych pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

7. Dopuszcza się, aby dzieci powyżej 7 roku życia przebywały na zabawach mikołajkowych same, jednak Organizator nie odpowiada 

za ich bezpieczeństwo w drodze na salę i z powrotem oraz nadzór nad ich zachowaniem podczas imprezy. 

8. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują bez wyjątku wszystkie osoby biorące udział w zabawach mikołajkowych. 

9. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie trwania zabaw mikołajkowych. 

 

§2 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprez zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad kultury osobistej.  

2. Zobowiązuje się pełnoletnich opiekunów dzieci, aby pilnowali swoich podopiecznych i dbali o ich bezpieczeństwo. 

3. Uczestnicy proszeni są o wzajemne nie przeszkadzanie we wspólnej zabawie podczas imprez. 

4. Wszystkich biorących udział w zabawach mikołajkowych obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania w trakcie imprez 

napojów alkoholowych oraz innych używek. 

5. Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie imprez i terenie do nich przyległym, poza specjalnie wyznaczonymi 

do tego celu miejscami. Ponadto Uczestnicy imprez zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

6. Na terenie imprezy zabrania się niszczenia, dewastowania i demolowania urządzeń oraz wyposażenia. 

7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez nich samych podczas zabaw mikołajkowych. 

W przypadku gdy szkoda powstanie z winy dziecka koszty ponosi rodzic lub opiekun prawny. 

8. Wszystkie osoby biorące udział w zabawach mikołajkowych zobowiązani są do utrzymania terenu imprez w czystości. Wszystkie 

śmieci należy wyrzucać do  pojemników przeznaczonych na odpady komunalne. 

9. Wszelkie spory, konflikty czy inne nieporozumienia należy bezzwłocznie zgłosić do Organizatora. 

10. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren imprezy. 

 

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator będzie prowadził rejestr osób (listę obecności) przebywających w obiektach w związku z trwającą pandemią COViD – 

19. 

2. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa wszystkich osób biorących udział w zabawach 

mikołajkowych, a także organizację działań o charakterze ratunkowym. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, pozostawione bez nadzoru. 

4. 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. 

 

§4 UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU  

1. Podczas imprezy Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci zdjęć bądź zapisu wideo. 

W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w imprezach, stanowiących jedynie szczegół 

całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji 

imprezy. 

2. Każdemu uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego bezpłatnej publikacji jego wizerunku, 

które nie działa wstecz. 

3. Wszelkie materiały filmowe i zdjęcia wykonywane przez uczestników w trakcie imprez mogą być wykorzystywane tylko w celach 

niekomercyjnych oraz do użytku prywatnego. 



 

 

 

§5 PODSTAWY STOSOWANIA REŻIMU SANITARNEGO 
1. W aktualnej sytuacji epidemiologicznej uczestnicy wydarzenia nie mogą przejawiać żadnych oznak chorobowych (podwyższona 

temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).  
2. W przypadku pojawienia się osoby z powyższymi dolegliwościami, nie zostanie ona wpuszczona na teren wydarzenia. 
3. Uczestnikom znane jest ryzyko, na jakie jest narażone ich zdrowie mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

środków ochronnych podczas wydarzenia. 
4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren, na którym odbywać się będzie wydarzenie, mieć 

maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz zachować obowiązkowy dystans społeczny. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury uczestnika oraz do przekazywania Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej danych osobowych w zakresie związanym z COVID-19. 
 

§6 KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy Pl. Henryka Pobożnego 
6, 59-241 Legnickie Pole. 

2. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się 
skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,  zgodnie z art. 17 ustawy z dnia  
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie: 

- Art. 9 ust. 2 lit. i - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. 

- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. 

 
 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie osoby biorące udział w imprezach zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Uczestnictwo w zabawach 

mikołajkowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zapewni swobodny dostęp do Regulaminu poprzez zamieszczenie go na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie 

GOKiS. 

3. Wszystkie osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia imprezy. 

4. Organizator wyłącza swoją jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób postępujących niezgodnie 

z Regulaminem. 

5. W przypadku rażących uchybień, któregokolwiek z punktów Regulaminu, Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia 

uczestnika z terenu Imprezy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy z uzasadnionych powodów. 

7. Wszelkie postanowienia wymienione w niniejszym Regulaminie są ostatecznie i niepodważalne oraz nie podlegają jakiejkolwiek 

dyskusji z Organizatorem. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

mailto:iod@centrumbip.pl

