REGULAMIN
FESTIWALU NIETOPERZY 2021
1. 4 Festiwal Nietoperzy odbywa się w dniu 10 i 11 września 2021
roku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia i Gminy Wielka
Wieś, a w szczególności w Jerzmanowicach, w Dolinie
Będkowskiej.
2. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
2.1. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. 2019 poz. 2171)
2.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz.
1740)
2.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2.4. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062)
3. Regulamin jest kierowany do wszystkich uczestników, którzy w czasie
trwania Festiwalu będą przebywali na terenie Festiwalu. Wejście na
teren Festiwalu oznacza akceptację postanowień niniejszego
regulaminu.
3.1. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do postanowień
niniejszego regulaminu, zaleceń organizatorów oraz służb
porządkowych.
3.2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu
poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na
Festiwalu i korzystania przez nie z terenu, na którym się odbywa
wydarzenie, a także znajdujących się na nim urządzeń.
4. Organizatorem
wiodącym
Festiwalu
jest
Stowarzyszenie
Ekoturystyki
Gminy
Jerzmanowice-Przeginia
„Ostaniec”,
ul.
Nietoperzowa 88, 32-048 Jerzmanowice, e-mail: tsieradzka@interia.pl
(dalej: Organizator wiodący).
5. Współorganizatorami są:
5.1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
5.2. Gmina Jerzmanowice-Przeginia
5.3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina
5.4. Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”

(dalej pkt 4 i 5: Organizatorzy)
6. Festiwal ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. Liczbę
uczestników zakłada się na poziomie 700 osób.
7. Organizator wiodący zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia
bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator wiodący nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.
8. Organizator wiodący zastrzega sobie prawo do tego co następuje:
8.1. Odmówić wstępu osobom zakłócającym ład i porządek publiczny
przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Festiwal.
W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego zostaną
powiadomione odpowiednie służby.
8.2. Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z
powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od
Organizatora wiodącego.
8.3. Odwołać lub zrezygnować z wydarzenia z przyczyn będących poza
kontrolą bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacania
rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.
8.4. Odmówić wstępu na teren wydarzenia osobie, u której stwierdzono
posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających, posiadających broń oraz innych
przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników
Festiwalu.
8.5. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Akceptując warunki regulaminu, rodzic/ opiekun prawny,
oświadcza, iż stan zdrowia dziecka umożliwia mu
bezpieczne uczestnictwo w Festiwalu.
8.6. Uczestnicy mają obowiązek stosować się zaleceń i zarządzeń
Organizatorów.
8.7. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na
terenie wydarzenia, są zobowiązani zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na
wydarzeniu.
8.8. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na
terenie
wydarzenia,
muszą
stosować
się
do
zaleceń
Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa
i porządku.
8.9. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w
wydarzeniu przebywa na terenie, na którym odbywa się Festiwal
na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8.10.
Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do bezwzględnego
przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwa podczas wydarzenia.

8.11.
Organizator wiodący nie bierze odpowiedzialności za sytuacje
będące
wynikiem
nieprzestrzegania
zawartych
powyżej
postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb porządkowych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
8.12.
Przedstawiciele Organizatorów są uprawnieni do wydawania
poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku
niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia
wydarzenia.
8.13.
Uczestnik
wydarzenia
ponosi
pełną
odpowiedzialność
materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie
odbywa się Festiwal w stosunku do innych jego uczestników, jak i
za szkody wyrządzone mieniu Organizatorów i Partnerów.
8.14.
Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających lub psychotropowych.
8.15.
Organizator wiodący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione bez nadzoru uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
8.16.
Na terenie na którym odbywa się Festiwal obowiązuje
bezwzględny zakaz:
8.16.1.
Niszczenia oznaczeń, tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie
wydarzenia. Wszelkie przypadki naruszenia w/w mienia będą
zgłaszane Policji.
8.16.2.
Jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie
dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie wydarzenia, a w szczególności rzucania jakichkolwiek
przedmiotów.
8.16.3.
Handlu, wnoszenia i posiadania w trakcie Festiwalu: broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym opakowań
szklanych,
materiałów
wybuchowych,
wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarniczo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych, środków odurzających.
8.16.4.
Wychodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla
uczestników Festiwalu.
8.16.5.
Wzniecania ognia, używania przedmiotów emitujących
ogień – mogących spowodować pożar.
8.16.6.
Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych
niż wyznaczone.
8.16.7.
Prowadzenia agitacji politycznej; rozdawania ulotek lub
reklam handlowych bez odrębnego zezwolenia; rozdawania
ulotek o charakterze politycznym; organizacji wieców lub
odczytów bez odrębnego zezwolenia; prezentowania słownego

lub pisemnego haseł prawem zabronionym lub sprzecznych z
normami moralnymi; prezentowania haseł nawiązujących do
pandemii związanych z obowiązującymi obostrzeniami w kraju,
rozdawania ulotek o charakterze społecznym, bez odrębnego
zezwolenia.
8.16.8.
Służby porządkowe Organizatorów – posiadające
stosowne identyfikatory - mają prawo do poproszenia o
okazanie dokumentu w celu ustalenia tożsamości oraz
przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób - w przypadku
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty
zabronione.
8.16.9.
Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których
wnoszenie i posiadanie w trakcie festiwalu jest zabronione.
8.17.
Organizator wiodący, współorganizatorzy i partnerzy nie
ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatorów i
partnerów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
złe 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,
jak
również
obostrzenia/ograniczenia związane z pandemią COVID-19.
8.18. Na terenie Festiwalu zabrania się prowadzenia bez
zezwolenia
organizatora
wiodącego
jakiejkolwiek
działalności
handlowej,
zarobkowej,
promocyjnej,
reklamowej lub agitacji politycznej.
8.19. Osoby przebywające na terenie Festiwalu wyrażają
zgodę
na
rejestrowanie
wizerunku
swojego
oraz
podopiecznych, a także wykorzystanie wizerunku poprzez
używanie
i
rozpowszechnianie
wizerunku,
głosu
i
wypowiedzi
przez
organizatora
wiodącego,
współorganizatorów i partnerów dla celów związanych z
działaniami
informacyjno-promocyjnymi
oraz
konkursowymi.
8.20.
Wyrażenie zgody, o której mowa wyżej jest jednoznaczne z
tym, iż fotografia, filmy lub nagranie wykonane podczas
przebywania w ramach Festiwalu mogą zostać umieszczone na
stronach internetowych i w social mediach Organizatora
wiodącego, współorganizatorów, partnerów bądź w środkach

masowego przekazu (materiałach prasowych i telewizyjnych) oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych.
8.21.
Jednocześnie osoby uczestniczące w Festiwalu zrzekają się
wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również
wynagrodzenia
względem
Organizatora
wiodącego,
współorganizatorów i partnerów z tytułu wykorzystania wizerunku,
głosu i wypowiedzi na potrzeby działań informacyjnopromocyjnych
i konkursowych
8.22.
W
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
wizerunkowych informujemy, że może Pan(i) kontaktować się
sprawie przetwarzania danych z Organizatorem wiodącym –
Stowarzyszeniem Ekoturystyki Gminy Jerzmanowice-Przeginia
„Ostaniec” pod adresem korespondencyjnym: ul. Nietoperzowa
88,
32-048
Jerzmanowice
lub
adresem
e-mail:
tsieradzka@interia.pl. Jednocześnie posiada Pan(i) prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. UODO pod adresem
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy jednak, że podczas
festiwalu przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku
uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych jedynie
w celu promocji wydarzenia. Każda osoba podejmująca decyzję o
uczestniczeniu w imprezie plenerowej, przyjmuje do wiadomości,
że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać
rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie
w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
8.23.
Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń regulaminu lub
w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do
odpowiedzialności.
9. Udział w festiwalu jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją zapisów
regulaminu, w tym informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.
10. Warunkiem udziału w festiwalu jest również akceptacja przez
każdego uczestnika zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii.
11. Na terenie imprezy masowej obowiązuje zasłanianie ust i nosa
maseczką oraz zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5m od innych
uczestników imprezy. Z tego obowiązku są zwolnione osoby podczas
prezentacji na scenie. Osoby które nie będą przestrzegały tego
obowiązku będą proszone o opuszczenie terenu festiwalu.

12. Dezynfekcja rąk przed wyjściem na teren festiwalu jest obowiązkowa
oraz możliwa – wszędzie tam, gdzie zostały umieszczone płyny do
dezynfekcji.
13. Udział w festiwalu mogą brać jedynie osoby zdrowe, niemające
infekcji i objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną oraz
nieprzebywające
na
kwarantannie
lub
pod
nadzorem
epidemiologicznym.
14. Osoby posiadające widoczne objawy infekcji/choroby sugerujące
chorobę zakaźną mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu
festiwalu.
15. Uczestnicy festiwalu mogą przebywać na terenie obiektu do
zakończenia wydarzenia, a następnie są zobowiązani do opuszczenia
miejsca imprezy bez zbędnej zwłoki.
16. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia:
16.1.
W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi wydarzenia
będącego na stanowisku pracy lub uczestnika objawów zbieżnych
z
COVID-19
–
należy
niezwłocznie
odsunąć
go
od
pracy/odseparować od innych osób w przeznaczonym do tego celu
miejscu. Osoba ta powinna opuścić teren festiwalu transportem
indywidualnym i postępować wg aktualnych wytycznych.
16.2.
W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy wybrać
numer alarmowy 999 lub 112.
16.3.
Zgłoszenie incydentu do Organizatora wiodącego, co umożliwi
obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała
osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z
procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.
16.4.
Ustalenie listy pracowników oraz uczestników wydarzenia, o ile
to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/częściach
obiektu, w których przebywał pracownik/uczestnik wydarzenia i
zalecenie stosowania się do wytycznych dostępnych na
stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby
obecne na terenie imprezy powinny:
17.1.
Natychmiast powiadomić Służby porządkowe imprezy
17.2.
Unikać paniki
17.3.
Stosować się do poleceń Służb porządkowych imprezy i
komunikatów
17.4.
Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym
17.5.
Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz

18.

hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji
ratowniczej lub gaśniczej.
Postanowienia końcowe:
10.1 Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora wiodącego oraz na stoisku informacyjnym na terenie
Festiwalu.
10.2 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o organizacji
imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
przepisy
o
ochronie
przeciwpożarowej oraz o ochronie osób i mienia.
10.3 Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie
do Organizatora wiodącego.
10.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2021 r.

Zatwierdzam:
Organizator wiodący
Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia

