
REGULAMIN SPOTKANIA Z POLARNIKIEM 

I PSIM ZAPRZĘGIEM 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa obowiązujące podczas „Spotkania z  polarnikiem i psim 

zaprzęgiem” (zwane dalej wydarzeniem), które odbędzie 23.08.2022 r. na terenie Campingu w Legnickim Polu.  

2. Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek 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 wraz z programem wydarzenia należy szukać na tablicach ogłoszeń w każdej z miejscowości Gminy 

Legnickie Pole, w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej, a także funpage GOKiS’u na facebook’u. 

4. Udział w wydarzeniu jest możliwy po dokonaniu zapisu u Organizatora. Liczba miejsc ograniczona jest do 40 osób.  

5. Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci od 7 lat (2015 r.), mieszkających na terenie Gminy Legnickie Pole. 

6. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i nieobowiązkowy. 

7. Organizator może odwołać wydarzenie z powodu wystąpienia siły wyższej lub innych zdarzeń niezależnych od 

Organizatora.  

8. W przypadku niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do Sali. O zaistniałym fakcie Organizator poinformuje 

uczestników w wiadomości SMS.  

9. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez nich samych podczas wydarzeń. 

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

10. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa wszystkich osób biorących udział 

w Wydarzeniu. 

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

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. 

13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW podczas wydarzenia. 

 

§2 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do poleceń Organizatorów. 

2. Każdy uczestnik powinien  mieć ubiór dostosowany do warunków pogodowych i charakteru imprezy. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do planu ustalonego przez przedstawiciela Organizatora. 

5. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie należy zgłosić Organizatorom. 

6. Uczestnik powinien informować Organizatorów o sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu 

uczestników. 

7. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać. 

8. Uczestnik powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. 

10. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wydarzenia i innych napotkanych osób. 

11. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych. 

 

§3 

PUBLIKACJA WIZERUNKU 

1. Podczas wydarzenia Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci zdjęć bądź zapis 

wideo. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w spotkaniu, stanowiących 

jedynie szczegół całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku z działalnością 

statutową oraz w celach promocyjnych.  

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

wizerunku, które nie działa wstecz.  

3. Wszelkie materiały filmowe i zdjęcia powstałe w trakcie wydarzeń mogą być wykorzystywane tylko w celach 

niekomercyjnych oraz do użytku prywatnego. 



4. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniach musi mieć świadomość, że jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody, 

na ewentualną publikację swojego wizerunku w materiałach związanych z działalnością GOKiS oraz publikowanych przez 

Organizatora i w mediach. 

 

§ 4 
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. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

w  wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni zapisujący swoje dziecko zobowiązują się jednocześnie, że zapoznają je z obowiązującym 

regulaminem.  

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

w łatwo dostępnym miejscu podczas wydarzenia.  

4. Wszystkie osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia 

wydarzenia. Dodatkową konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego regulaminu będzie zakaz uczestnictwa 

w  następnym z kolei organizowanym przez GOKiS wydarzeniu.  

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

niezgodnie z Regulaminem. 

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

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

mailto:iod@centrumbip.pl

