ZARZĄDZENIE nr 48/2019
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. „Akcja Lato” w Radomicach
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), zarządza się co następuje:
§1. Ustala się regulamin imprezy plenerowej pn. „Akcja Lato” w Radomicach
organizowanej w dniu 31 sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lipno
Andrzej Piotr Szychulski

Załącznik do zarządzenia nr 48/2019 Wójta
Gminy Lipno z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie
ustalenia regulaminu imprezy plenerowej
pn. „Akcja Lato” w Radomicach

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ
pn. „Akcja Lato” w Radomicach, zwanej dalej imprezą plenerową
Termin: 31 sierpień 2019 r.
Miejsce: teren Świetlicy Wiejskiej w Radomicach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
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4.

5.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy plenerowej
będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza plenerowa.
Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy plenerowej
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy plenerowej poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie plenerowej i korzystania przez
nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na
nim.
Celem imprezy plenerowej jest:
1) promocja regionu;
2) prezentacja lokalnego dorobku kulturowego;
3) integracja lokalnego środowiska wytwórców, artystów, usługodawców, instytucji
kultury i stowarzyszeń.
Organizator informuje, że impreza plenerowa ma charakter kulturalny a jej celem nie jest
propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych. Zakazana
jest również jakakolwiek agitacja wyborcza.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA
TERENIE IMPREZY PLENEROWEJ
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Impreza plenerowa mają charakter otwarty i przeznaczone są zarówno dla mieszkańców
Gminy Lipno, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie plenerowej na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
Uczestnicy imprezy plenerowej oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy
plenerowej obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu oraz stosować się do zaleceń ochrony, pracowników organizatora oraz
strażaków ochotników z OSP Gminy Lipno, mających na celu zapewnienie im
bezpieczeństwa i porządku.
Uczestnik imprezy plenerowej przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
Uczestnik imprezy plenerowej ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej
uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się
miejscu wyznaczonym przez organizatora.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją:
kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas imprezy plenerowej
zobowiązany jest:

a) powiadomić ochronę lub strażaków ochotników z OSP Gminy Lipno - pełniących
obowiązki w zakresie zabezpieczenia imprezy plenerowej pod względem porządkowym
i bezpieczeństwa albo powiadomić pracowników organizatora, którzy noszą w
widocznym miejscu identyfikatory z napisem „organizator”,
b) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia,
c) organizator imprezy plenerowej zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia
odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo
- gaśniczej lub ewakuacji,
d) do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba
odpowiedzialna za te sprawy, tj. Kierownik ochrony.
2) każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
1) w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
2) należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem,
3) nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
do tego celu służą odpowiednie gaśnice znajdujące się na terenie budynku, - w miarę
możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
13. Zakazuje się, bez zgody Organizatora:
1) wchodzenia w czasie organizowanej imprezy w strefę pomiędzy widownią a sceną, na
scenę oraz na konstrukcje sceniczne;
2) prowadzenia wszelkiej wcześniej nieuzgodnionej sprzedaży, rozdawania druków, gazet
i ulotek oraz przeprowadzania zbiórek.
14. Granice obszaru objętego regulaminem określa załącznik graficzny do niniejszego
regulaminu.
III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
15. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lipno (dalej: Organizator) z siedzibą
w Lipnie przy ul. Mickiewicza 29. Można się z nim skontaktować przez Elektroniczną
Skrzynkę Podawczą Urzędu (ePUAP) dostępną na stronie www.uglipno.pl lub listownie:
ul. Mickiewicza 29, 87 – 600 Lipno.
16. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować przez ePUAP, e-mailem
na adres: ochronadanych@uglipno.pl lub telefonicznie: 54 288 62 27. Do IOD należy
kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Gminę Lipno, w tym
sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
17. Dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjno-informacyjnych
i dokumentacyjnych ciążących na organizatorze. Dla realizacji powyższych celów
organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego.
18. Udział w Imprezie i przebywanie na jej terenie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne
utrwalenie wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii,
filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez
Organizatora,
w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub
wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach
Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować
informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie
w innym kontekście nie jest dozwolone.
19. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany
w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie
przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
20. W przypadku nie wyrażania zgody na publikację swojego wizerunku i jego utrwalenie
w w/w formach powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi imprezy lub
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Inspektorowi Ochrony Danych na adres wskazany w pkt 14. W imieniu dzieci do lat
18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
Dane osobowe będą udostępnione uprawnionym podmiotom w celach związanych
z realizacją działań promocyjnych Gminy. Mogą także zostać udostępnione innym
uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
Uczestnicy imprezy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania (poprawienia), jeśli są błędne lub nieaktualne, jak również prawo do
ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie
z warunkami określonymi w przepisach prawa.
W przypadku stwierdzenia przetwarzania danych niezgodnie z przepisami, przysługuje
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu: ul.
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Podanie danych (wizerunek, głos) jest dobrowolne, gdyż przesłankę ich przetwarzania
stanowi zgoda na udział w imprezie.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub
osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji,
wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich
przeznaczeniem.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.
28. 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.
29. Niniejszy regulamin jest dostępny:
1) na stronie internetowej organizatora,
2) na tablicy informacyjnej znajdującej się przed miejscem imprezy plenerowej.
30. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.pož. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
31. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy plenerowej będą
pociągane do odpowiedzialności karnej i cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
32. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia przez służby porządkowe każdej osoby
niestosującej się do zasad i przepisów lub, której obecność na terenie imprezy stanowi
źródło zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników oraz mienia, z także zakłócającej
porządek publiczny.
33. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
34. Regulamin obowiązuje w dniu imprezy plenerowej, tj. 31 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy Lipno
Andrzej Piotr Szychulski

