
REGULAMIN UCZESTNICTWA  

w wydarzeniu pn. „Biesiada Sąsiedzka” 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. „Biesiada Sąsiedzka” to coroczna impreza o charakterze kulturalno-rekreacyjno-integracyjnym, odbywająca się na terenie przyległym 

do świetlicy wiejskiej w Koskowicach. 

2. Impreza odbędzie się 25 czerwca 2022 r. od godziny 16.00. 

3. Program Imprezy dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów, funpage’u na facebook’u oraz na tablicach informacyjnych 

na terenie gminy Legnickie Pole w formie plakatów reklamowych. 

4. W programie Imprezy uwzględnia się: rozpoczęcie Wydarzenia, atrakcje dla najmłodszych, pokaz strażacki, występy muzyczne oraz 

wieczorną zabawę taneczną do późnych godzin nocnych. Program stanowi załącznik nr 1. 

5. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Legnickie Pole, jak i Gości. Udział w Wydarzeniu 

jest bezpłatny, dobrowolny i nieobowiązkowy. 

6. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

7. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują bez wyjątku wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu. 

8. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie trwania Wydarzenia. 

 

§2 

Definicje i zwroty występujące 

1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa w czasie trwania Wydarzenia. 

2. Wydarzenie – zwane również Imprezą, uroczystość pod nazwą „Biesiada Sąsiedzka”, która odbywa się na terenie przyległym do 

świetlicy wiejskiej w Koskowicach. 

3. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Wydarzenia, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu (GOKiS)  

wraz z Sołectwem Koskowice. 

4. Goście – zwani również Uczestnikami, osoby, które biorą udział w Wydarzeniu jako widownia, turyści, niezwiązane i niezaangażowane 

w organizację, ani nie należące do grupy: Organizatorów, Artystów czy Służb Porządkowych. 

5. Artyści – zespoły, osoby występujące na Scenie, które mają podpisane indywidualnie umowy z Organizatorem określające warunki 

współpracy. 

6. Służby Porządkowe – zalicza się do nich pracowników Ochrony SILEZJA EVENTS Grzegorz Sawczak. 

7. Scena – miejsce usytuowane w centralnym miejscu przy świetlicy wiejskiej w Koskowicach, gdzie występują Artyści, a wstęp na nią 

mają tylko osoby do tego upoważnione przez Organizatora. 

8. Świetlica wiejska w Koskowicach – obiekt należący do Gminy Legnickie Pole, znajdujący się pod adresem ul. Legnicka 54, Koskowice 

wraz z przyległym terenem. 

 

§3 

Postanowienia Ogólne 

1. Na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy, apteczka pierwszej pomocy znajduje się na terenie świetlicy wiejskiej. 

2. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Organizatorów. 

3. Służba Porządkowa oraz Organizator na terenie Imprezy są uprawnieni do sprawdzania osób, w celu stwierdzenia czy nie posiadają 

niebezpiecznych przedmiotów które mogą zagrozić bezpieczeństwu. 

4. Wszystkich biorących udział w Wydarzeniu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b. materiałów wybuchowych, 

c. wyrobów pirotechnicznych - zakaz ten nie dotyczy Organizatorów, 

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych 

e. środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

5. Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie Imprezy i terenie do niej przyległym, poza specjalnie wyznaczonymi do tego 

celu miejscami. Ponadto Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

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

7. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do utrzymania terenu imprezy w czystości. Wszystkie śmieci należy 

wyrzucać do worków – pojemników przeznaczonych na odpady komunalne. 

8. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązuje się do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi, w tym do nienadużywania alkoholu oraz nie zakłócania porządku publicznego. 

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

10. Uczestnicy Imprezy przebywające na jej terenie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować 

uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 

11. W obrębie Sceny, na terenie wydzielonym, zabrania się poruszania osobom postronnym i nieupoważnionym przez Organizatora. 

12. Pojazdy mechaniczne parkowane powinny być w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się wjeżdżania na teren przyległy do 

Świetlicy wiejskiej w Koskowicach pojazdom innym niż do tego uprawnionym przez Organizatora. 



13. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się. 

14. Zwierzęta wprowadzane na teren objęty Wydarzeniem obowiązkowo powinny być pod stałym nadzorem właścicieli oraz trzymane 

na uwięzi. Ewentualne wyrządzone przez nie szkody ponosi właściciel. Ponadto właściciel zobowiązany jest do usunięcia odchodów 

pozostawionych przez zwierzę w miejscach uczęszczanych przez osoby biorące udział w Wydarzeniu. 

 

§4 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator, przy wsparciu Służb Porządkowych, odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w Wydarzeniu, 

a także organizację działań o charakterze ratunkowym. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy poszczególnych osób, biorących udział w Imprezie, pozostawione bez nadzoru 

tychże osób. 

3. 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. 

 

§5 

Artyści 

1. Artyści Uczestniczą w Wydarzeniu na warunkach odrębnych, zgodnie z umowami zawartymi z Organizatorem w dniach 

poprzedzających Imprezę. 

 

§6 

Udostępnianie wizerunku 

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

W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w imprezie, 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 publikacji jego wizerunku, które nie działa 

wstecz.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Obecność na  terenie Imprezy 

jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zapewni swobodny dostęp do Regulaminu, poprzez zamieszczenie go na swojej stronie internetowej, a także na terenie 

Imprezy. 

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

pod rygorem ich wyprowadzenia przez Służby Porządkowe. 

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 bez zwrotu jakichkolwiek kosztów bądź wyjaśnień. 

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

7. Wszelkie postanowienia wymienione w niniejszym Regulaminie są ostatecznie i niepodważalne. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu 

pn. „Biesiada Sąsiedzka”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


