REGULAMIN
1. 3 Festiwal Nietoperzy odbywa się w dniu 14 września 2019 roku na terenie gminy
Jerzmanowice-Przeginia, a w szczególności w Jerzmanowicach, Sąspowie oraz Dolinie
Będkowskiej.
2. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
2.1. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2008 r., poz. 1870 z późn. zm.)
2.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz.
1145)
2.3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 kwietnia
2016 roku 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) – RODO
(Dz.Urz.UE L 119/1 z 2016 r.
2.4. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.)
3. Regulamin kierowany jest 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”.
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”
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.
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, zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający
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 zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i
zarządzeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwa podczas wydarzenia.
8.11. Organizator wiodący nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem
nie przestrzegania 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.
8.17. 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.
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 informacyjno-promocyjnych i
konkursowych
8.22. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wizerunkowych posiada Pan(i)
prawo do żądania od administratora – Stowarzyszenia Ekoturystyki Gminy
Jerzmanowice-Przeginia „Ostaniec” – dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Jednocześnie posiada Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO.
8.23. Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń regulaminu lub w jakikolwiek
sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.
9. Akceptacja postanowień regulaminu jest dobrowolna.
10. 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 Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2019 r.

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

