
REGULAMIN FESTYNU ORGANIZOWANEGO 

na terenie ROD im. Żwirki i Wigury II 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej: Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z póź. zm) o bezpieczeństwie 

imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i Unijnym rozporządzeniu 

o ochronie danych osobowych RODO. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać 

na terenie, na którym przeprowadzona jest impreza.  

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. 

4. Organizatorem imprezy jest Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury II. 

5. Odpowiedzialnym za przebieg imprezy jest Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury II. 

6. Miejsce imprezy - Dom Działkowca i teren wokół domu, na terenie ROD im. Żwirki i Wigury II. 
 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

IMPREZY: 

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla działkowców i ich rodzin oraz okolicznych 

mieszkańców czy działkowców z sąsiadujących ROD-ów. 

2. Celem festynu jest integracja środowiska działkowego. 

3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 

nad nimi pieczę. 

4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązani są 

zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 

imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do 

zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i 

porządku. 

5. Zakazane jest niszczenie mienia należącego do ROD, w szczególności w Domu Działkowca 

oraz wokół budynku. 

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

a. Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b. Materiałów wybuchowych, 

c. Wyrobów pirotechnicznych, 

d. Materiałów pożarowo-niebezpiecznych, 

e. Środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

7. W razie zagrożenia lub wypadków należy powiadomić organizatora. Organizator udziela 

podstawowej pomocy i natychmiast informuje odpowiednie służby. 

8. Organizator zastrzega że, podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia, które zostaną 

wykorzystane do celów – Kronika ROD, Informator oraz tablice informacyjne w świetlicy, ale 

także będą publikowane na stronie internetowej ROD. 

9. Organizator imprezy zapewnia szereg atrakcji. Program Festynu jest elastyczny i może ulec 

zmianie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania festynu ze względu na 

zaistnienie ewentualnych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników. 

11. Regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia festynu do jego zakończenia. 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej ROD im. Żwirki i Wigury II, 

- u organizatora. 

 


