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REGULAMIN 

Obowiązujący podczas  
„Pociągu do lata” w ramach 

Kultury na wakacjach 
 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób uczestniczących w „Pociągu do 

lata” w ramach Kultury na wakacjach, który odbędzie się dnia 1 lipca 2020 r. 

na placu przy Gminnym Centrum Kultury ul. Browarna 7. 

Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas „Pociągu do 

lata” w ramach Kultury na wakacjach poprzez określenie zasad zachowania się 

osób w nim uczestniczących. 
 

I. UDZIAŁ W WYDARZENIU 

1.Udział w „Pociągu do lata” w ramach Kultury na wakacjach przysługuje 

wszystkim zainteresowanym osobom, liczba osób ograniczona – maksymalnie 

do 150 uczestników. 

2.Dzieci do lat 13 mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką osoby 

dorosłej 

3.Każdy uczestnik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem, a także do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. 

4.Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest akceptacja niniejszego 

regulaminu oraz wypełnienie i dostarczenie Ankiety wstępnej kwalifikacji. 

5.Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 

6.Zabrania się przychodzenia na wydarzenie z jakimikolwiek oznakami 

chorobowymi między innymi: gorączką, katarem czy kaszlem. 

7.Zakaz udziału dotyczy: 

a) osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

lub posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie 

inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty; 

b) osób zachowujących się agresywnie; 

c) osób, które nie wypełnią Ankiety wstępnej kwalifikacji 

d) osób, które nie stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. 

e) osób wykazujących jakiekolwiek oznaki chorobowe między innymi: 

gorączka, katar czy kaszel. 

8.Ocena przedmiotów, jako niebezpiecznych należy do pracowników Gminnego 

Centrum Kultury w Kargowej. 
 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE 

NA TERENIE  

1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa: 
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a) uczestnicy wydarzenia zobowiązani są wchodząc i wychodząc do 

dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów 

do dezynfekcji, 

b) podczas poruszania oraz przebywania w miejscu wydarzenia obowiązuje 

zachowanie bezpiecznego dystansu między uczestnikami – minimum 

2 metry, 

c) na terenie Pociągu do lata obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

2.Za rzeczy pozostawione w miejscu wydarzenia organizator nie odpowiada.  

3.Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które biorą udział w wydarzeniu 

zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora oraz zachowywać 

się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności 

przestrzegać postanowień regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń 

i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie, gdzie 

odbywa się wydarzenie. 

4. Osobom do tego nieupoważnionym kategorycznie zabrania się wchodzenia za 

taśmy ostrzegawcze, na wyznaczony teren pociągu do lata. 

5.Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Kargowej są uprawnieni do: 

a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny 

lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a także obostrzeniami 

związanymi z pandemią COVID 19, a w przypadku niewykonania tych poleceń 

– wezwania do opuszczenia imprezy; 

6.W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne 

powinny: 

a) natychmiast powiadomić odpowiednie służby; 

b) unikać paniki; 

c) stosować się do poleceń i komunikatów; 

d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.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 że 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. 

2.Osoby uczestniczące w wydarzeniu automatycznie akceptują jego regulamin 

oraz przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny 

z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie 

lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą 

oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku, 

w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie. 

 

 


