
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

w wydarzeniu pn. „Jarmark Św. Bartłomieja” 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. „Jarmark Św. Bartłomieja” to cykliczna impreza o charakterze kulturalno-rekreacyjno-integracyjnym, odbywająca się na terenie 

przyległym do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej dnia 20 sierpnia 2022 r., od godziny 15.00 do 01:00 dnia następnego.  

2. Program Imprezy dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, fanpage’u na facebook’u oraz na tablicy informacyjnej sołectwa 

Nowa Wieś Legnicka w formie plakatów. 

3. W programie Imprezy uwzględnia się: Mszę Święta, rozpoczęcie Wydarzenia, obrzęd dożynkowy, atrakcje dla najmłodszych (animacje 

oraz dmuchańce), występy artystyczne: Zespołu Ziemi Legnickiej, Nowowianek oraz Kulinian, wręczenie odznaczeń Zasłużony dla 

Nowej Wsi Legnickiej, konkurs rzutu broną o Nagrodę Sołtysa, pokaz strażacki,  stoiska handlowe oraz wieczorną zabawę taneczną. 

4. Zasady konkursu „Rzut broną o Nagrodę Sołtysa Nowej Wsi Legnickiej” określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

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. Artyści i Wystawcy biorą udział w Wydarzeniu na podstawie odrębnych ustaleń, zgłoszeń i umów. 

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują bez wyjątku wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu. 

9. 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 „Jarmark Świętego Bartłomieja”, która odbywa się na terenie przyległym 

do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej. 

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

wraz z Sołectwem Nowa Wieś Legnicka. 

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. 

 

§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 przebywający na jej terenie mogą być narażeni 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 Nowej Wsi Legnickiej 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 

Wystawcy 

1. Wystawcy, którzy uzyskali stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej w trakcie Imprezy, zobowiązani 

są do posiadania własnych koszy na odpady ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca 

w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po ich działalności. 

2. Bez zgody Organizatora zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie 

Imprezy. 

 

§7 

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. „Jarmark Św. Bartłomieja” 

 

Zasady konkursu „Rzut broną o Nagrodę Sołtysa Nowej Wsi Legnickiej” 

 

1. Konkurs Rzutu Broną organizowany jest w ramach wydarzenia pn. Jarmark Św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej. 

2. W konkursie udział może wziąć każdy, kto ma ukończone 18 lat. 

3. Każdy uczestnik konkursu bierze w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu pn. 

„Jarmark Św. Bartłomieja” 

5. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 

a. Rzut broną kobiet 

b. Rzut broną mężczyzn 

6. Aby konkurs mógł się odbyć, do udziału muszą zgłosić się przynajmniej dwie kobiety i dwóch mężczyzn. 

7. Każdy zgłoszony do konkursu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią klauzuli ODO. 

8. Atrybut konkursowy w postaci brony dostarczany jest przez Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu osób będących pod wpływem alkoholu. 

10. Zawodnik wykonuje rzut z linii wyznaczonej na ziemi przez Organizatora. 

11. Rzut wykonywany jest techniką dowolną, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

12. Każdy zawodnik ma do wykonania dwa rzuty. 

13. Odległości uzyskane przez zawodników mierzone są osobiście przez Sołtysa Nowej Wsi Legnickiej i odnotowywane  

w tabeli stanowiącej załącznik nr 1a. 

14. Odległość rzutu mierzona jest od linii, z której wykonywany jest rzut, do fragmentu brony wysuniętego najbliżej w/w linii. 

15. Po pierwszym rzucie w kategorii rzutu broną mężczyzn, sędziowie do drugiego rzutu kwalifikują 10 zawodników 

z najdłuższymi odległościami. 

16. Sędziowie do konkursu (w ilości 2 lub 3) wyznaczani są przez Organizatora. 

17. Kobiety nie podlegają eliminacji po pierwszym rzucie, wszystkie rzucają dwukrotnie. 

18. Organizator może ograniczyć ilość rzutów do jednego podlegającego ocenie, w przypadku zgłoszenia się większej ilości 

chętnych do konkursu. 

19. Decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne i nie mogą być zakwestionowane. 

20. W obu kategoriach wygrywa ten zawodnik, który osiągnie najdłuższą odległość ze swoich dwóch rzutów. Z zastrzeżeniem 

pkt. 18. 

21. Wręczenie nagród w obu kategoriach następuje w godzinach wieczornych w dniu Imprezy. 

 
 

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:  

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

 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. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. a, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 
 zgodnie z art. 9 ust. 2a RODO zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych tj. stan zdrowia dziecka (informacje niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa dziecka podczas organizowanej wycieczki). 
 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego zostały podane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia finansowego wycieczki ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia jej zakończenia. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu,  

 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. 

mailto:iod@centrumbip.pl


Załącznik nr 1a 

do regulaminu uczestnictwa 

w wydarzeniu pn. „Jarmark św. Bartłomieja” 

 

KONKURS „Rzut broną o Wielką Nagrodę Sołtysa Nowej Wsi Legnickiej” 

 

KOBIETY 

Lp. Imię i Nazwisko RZUT I RZUT II PODSUMOWANIE DOGRYWKA SUMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS „Rzut broną o Wielką Nagrodę Sołtysa Nowej Wsi Legnickiej” 

 

MĘŻCZYŹNI 

Lp. Imię i Nazwisko RZUT I RZUT II PODSUMOWANIE DOGRYWKA SUMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 


