
REGULAMIN IMPREZY 
GMINNY DZIEŃ DZIAŁKOWCA 

15 sierpnia 2020,  Rodzinne Ogródki Działkowe „Piaski” w Trzebini 
 

1. Przez obiekt w trakcie trwania imprezy  należy rozumieć odrębnie wygrodzone tereny na których 
odbywać się będą: animacje dla dzieci, strzelanie z łuku, przejażdżki konne i impreza integracyjna  

 
2. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, mogą w niej uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek. 

 
3. Wszystkie osoby obecne na imprezie zobowiązane są do zachowania nie zagrażającego bezpieczeństwu 

innych osób oraz przestrzegania porządku wynikającego z realizowanego programu. 
 

4. W związku z występowaniem pandemii COVID 19 uczestnicy zobowiązani są: 
- złożyć oświadczenia o stanie zdrowia ( osoby niepełnoletnie - oświadczenie rodzica   lub opiekuna  
   prawnego )  
- poddać się mierzeniu temperatury, ( na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby z temp. pow. 38C)   
-zachować wymagany dystans społeczny ( odległości min. 1,5 m )  obowiązek dystansu nie dotyczy:  
  osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby, która towarzyszy osobie 
z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;  
  osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

             - posiadać maseczki ochronne, zakrywać usta i nos;( osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą  
  nosić maseczek zobowiązane są podpisać stosowne oświadczenie )  

             - dezynfekować ręce  
 

5. Do udziału w imprezie nie mają prawa osoby, które odmawiają przestrzegania zapisów nin. regulaminu,                  
w szczególności pkt. 4 

 
6. Uczestnikom imprezy zakazuje się: 

- wchodzenia na obszary które nie są dopuszczone dla uczestników, np. zaplecze sceny, pomieszczenia służbowe 
- rzucania wszelkimi przedmiotami i niszczenia urządzeń znajdujących się na obiekcie   
 - używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa     
- rozniecania ognia , zapalania fajerwerków, petard                    
- rozdawania druków, ulotek oraz prowadzenia zbiórek bez zgody Organizatora     

7. Na teren imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, zakaz nie dotyczy psów przewodników. 

8. Każda osoba zakłócająca porządek i nie stosująca się do zapisów nin. Regulaminu zostanie usunięta z terenu 
obiektu przez służby Porządkowe i przekazana Policji 

9. W przypadku zaistnienia pożaru oraz innego zagrożenia dla zdrowia łub życia ludzkiego osoby obecne na 
obiekcie są zobowiązane do:      
- natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych,        
- użycia - w przypadku pożaru - sprzętu gaśniczego;       
 - stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz instrukcji przekazywanych  środkami  nagłaśniającymi   
 - opuszczania obiektu oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,      
- nie utrudniania dojazdu służbom ratowniczym. 

10. Teren chroni Agencja Ochrony , która na podstawie ustawy upoważniona jest do kontrolowania bagażu, 
legitymowania osób uczestniczących w imprezie oraz do natychmiastowego usunięcia z terenu imprezy osób nie 
stosujących się do nin. regulaminu. 

11. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego za pomocą 
różnych technik fotograficznych i nagraniowych 

12. Niniejszy regulamin rozwieszony będzie na miejscu imprezy oraz opublikowany będzie na stronie internetowej  
www. tck.trzebinia.pl  

13. Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini 
 


