
REGULAMIN IMPREZY KULTURALNO – INTEGRACYJNEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET w dniu 5.03.2023r. 

§1 

POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE 

1. Impreza kulturalno-integracyjna z okazji dnia kobiet (zwana dalej spotkaniem bądź wydarzeniem) to 

koncert w wykonaniu Nikoli Wardy z zespołem wraz z przygotowanymi przez Ambasadę Animacji 

zabawami integracyjnymi organizowany w dniu 5 marca 2023 r. w sali bankietowej przy ul. 

Benedyktynów 7 

 w Legnickim Polu. 

2. Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu (zwany dalej GOKiS 

lub Organizator) z siedzibą przy Placu Henryka Pobożnego 7 w Legnickim Polu. 

3. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00, w jego programie zawiera się koncert muzyczny oraz 

niespodzianki przygotowane przez Organizatora. 

4. Uczestnikiem spotkania może być każda kobieta z terenu Gmny Legnickie Pole, która ukończyła 18 rok 

życia (zwana dalej uczestnikiem). 

5. Udział w imprezie jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Na spotkanie obowiązują zapisy i bezpłatne imienne zaproszenia, które są do odbioru w biurze GOKiS. 

7. Zapisu można dokonać do dnia 3 marca br. w biurze GOKiS – osobiście lub telefonicznie 76 85 82 827 

lub do momentu wyczerpania miejsc. 

8. W imprezie udział może wziąć maksymalnie 120 osób. 

9. Uczestnik może wycofać się z udziału w spotkaniu bez żadnych konsekwencji. 

10. W przypadku zagubienia lub zapomnienia zaproszenia uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału 

w spotkaniu, po weryfikacji u organizatora. 

§2 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i akceptują program wydarzenia. 

2. Za wszelkie szkody powstałe w trakcie spotkania z winy uczestnika odpowiedzialność ponosi on sam. 

3. Uczestnicy powinni informować Organizatorów o sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać 

zdrowiu lub życiu uczestników. 

4. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscu, w którym będą przebywać. 

5. Uczestnik powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

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

7. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników spotkania. 

8. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też 

agresji innych. 

§3 

WIZERUNEK 

1. Podczas wydarzenia Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu,  

w postaci zdjęć bądź zapisu wideo. 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. 

2. Każdemu uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego bezpłatnej 

publikacji jego wizerunku, które nie działa wstecz. 

3. Wszelkie materiały filmowe i zdjęcia wykonane przez uczestników w trakcie spotkania mogą być 

wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych oraz użytku prywatnego. 



§4 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EUE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 7, 59-241 Legnickie Pole, 

 w GOKiS w Legnickim Polu został powołany Insperktor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl, 

 dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, 

zgodnie z art. 17, ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 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 – przetrwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym  

w dziedzinie zdowia publicznego. 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. 

 dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany 

lub upoważniony udostepnić dane oosobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Uni Europejskiej. 

 Danie 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 

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik, biorący udział w wydarzeniu, akceptuje tym samym warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zapewnia swobodny dostęp do niniejszego Regulaminu, zamieszczając go na swojej stronie 

internetowej oraz udostępniając go w swojej siedzibie. 

5. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, zostanie 

on zmuszony do opuszczenia spotkania. 

6. Dodatkową konsekwencją nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu będzie zakaz uczestnictwa  

w następnej z kolei organizowanej przez GOKiS imprezie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia na skutek siły wyższej lub innych przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólne 

obowiązującego prawa. 


