REGULAMIN FESTYNU REKREACYJNO SPORTOWEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA TERENIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU ORAZ ULICY KARPNICKIEJ WE WROCŁAWIU
Festyn odbywa się w dniu 4 czerwca 2022r w godzinach 11-15.
Organizatorami Festynu są Rada Osiedla Pracze Odrzańskie i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr 22 we Wrocławiu.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie, na którym odbywa się festyn z okazji Dnia Dziecka we
Wrocławiu na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu oraz na terenie ulicy Karpnickiej,
która zostanie wyłączona z ruchu pojazdów w tym czasie.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego
terenu ustalonym przez organizatora oraz niniejszemu regulaminowi. Wejście na teren imprezy
oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.
3. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zaplanowanych konkurencji.
4. Festyn ma charakter otwarty. Prawo udziału mają małoletni i pełnoletni mieszkańcy okolic Szkoły
Podstawowej nr 22 we Wrocławiu w tym, jej Uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi.
5. Udział w grach i zabawach sportowych jest bezpłatny. Odpłatne będą usługi gastronomiczne oraz
ewentualne atrakcje niezwiązane z działalnością szkoły (np. przejażdżka na kucyku), dostępne na
terenie Festynu.
6. Każdy uczestnik Festynu oraz jego rodzic/pełnoletni opiekun potwierdza zapoznanie się z
regulaminem festynu wejściem na jego teren.
7. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy
organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Każdy z uczestników imprezy wyraża zgodę na
nieodwołalne i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i
powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z
prowadzoną przez Organizatorów działalnością dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
8. 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.
9. Organizacja Festynu nie podlega przepisom o organizacji imprezy masowej.

§ 2 Kontrola wejścia
1. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie imprezy,
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

2. Każdy uczestnik imprezy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób albo
zakłócenia porządku powinien niezwłocznie zgłosić to organizatorom Festynu posiadającym
stosowne identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
3. Organizatorzy Festynu mają prawo przeglądania zawartości bagaży i odzieży, gdy zaistnieje
podejrzenie, że uczestnik wnosi na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty
(narzędzia) oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe. Tożsamość osoby ustala się na podstawie dokumentu
tożsamości: dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego, dokumentu stwierdzającego
tożsamość cudzoziemca, paszportu, legitymacji szkolnej, innych dokumentów zaopatrzonych w
fotografię i adres osoby legitymowanej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren imprezy lub wydalenia z terenu
osoby, która nie zezwoli na przeglądanie odzieży lub bagaży przez członka Rady Osiedla Pracze
Odrzańskie lub Rady Rodziców przy SP nr 22 we Wrocławiu lub nie okaże dowodu tożsamości.
5. Osoby do lat 15 mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką dorosłych. Osoby
małoletnie uczestniczą w grach i zabawach organizowanych podczas trwania Festynu na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodzic/pełnoletni opiekun).
§ 3 Zachowanie na terenie imprezy
1. Każdy, kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie szkodził i
nie zagrażał innym, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, jak również mienia oraz
przestrzegać niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatorów.
3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
4. Organizatorzy mają prawo do usunięcia z terenu imprezy osób zakłócających porządek
5. Ponadto zakazuje się:
a) wychodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego
użytku, szczególnie fasady, płaty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty,
drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, dachy itp.,
b) miejsca nie przeznaczone dla publiczności (odgrodzone taśmami, za sceną, budynek szkoły,
pomieszczenia służbowe),
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, innych przedmiotów
pirotechnicznych,
f) sprzedawania towarów lub bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,
g) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania itp.,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu w innych sposób,
szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
i) zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji,
j) niszczenia mienia organizatora i innych uczestników Imprezy.
§ 5 Odpowiedzialność
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągane do
odpowiedzialności karnej i cywilnej.

1. Osoby nie wykonujące poleceń Organizatorów wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu
przez organizatora imprezy podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy przez służby porządkowe każdej
osoby nie stosującej się do zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy jest lub mogłaby
stanowić źródło zagrożenia innych osób.
3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi (punkt informacyjny przy scenie).
4. Organizator nie odpowiada za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach na parkingu poza
terenem imprezy.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na mediach społecznościowych Rady Osiedla i/lub Rady
Rodziców przy SP nr 22 oraz w punkcie informacyjnym przy scenie.

