
REGULAMIN INTEGRACYJNEGO FESTYNU POLSKO-UKRAIŃSKIEGO 

organizowanego przez Bibliotekę  Miejską im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu 

 

Organizatorem festynu jest Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu.  

Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na 

terenie, na którym odbywa się festyn. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do 

postanowień niniejszego regulaminu. 

Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza,  

a także znajdujących się na nim urządzeń.  

 Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi opiekę (rodzic/pełnoletni opiekun); 

 Za szkody powstałe z winy uczestnika festynu ponosi odpowiedzialność on sam bądź 

jego rodzic/pełnoletni opiekun;  

 Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, 

obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na tej imprezie; 

 Uczestnicy gier i zabaw oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, 

muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu 

zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

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 festynie; 

c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się w ogrodzie Biblioteki; 

d) wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia: niebezpiecznych przedmiotów, napojów 

alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

 Przedstawiciele organizatora festynu są uprawnieni do wydawania poleceń 

porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania 

ich do opuszczenia festynu. 

Festyn ma charakter otwarty i bezpłatny. 

 Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji. Każdy  

z uczestników imprezy wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo  

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. 

 Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Biblioteki oraz na profilu Fb 

Organizatora. 


