
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 
DNIA 30.08.2020r. 

  
I.                    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. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba 
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się 
do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie 
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na 
którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

  
II.                  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE 

NA TERENIE IMPREZY: 
1. Organizatorem imprezy jest Wrocławski Klub Anima ul. Pilczycka 47, Wrocław  
2. Miejscem imprezy jest teren posesji Placu Zabaw przy ul. Pilczyckiej 47, który należy 

do Spółdzielni Lokatorsko Mieszkaniowej KOZANÓW IV. 
3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla dzieic, młodzieży jak i 

osób starszych, a wstęp na nią jest wolny za okazaniem datku dla zwierząt ze 
schroniska. 

4. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi pieczę. 

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy 
obowiązani są zachowywać 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. 

6. Zakazane jest: 
a)     niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i 

sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, 
b)     jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, 

mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie Imprezy, 

c)      niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy. 
7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a)     broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b)     materiałów wybuchowych, 
c)     wyrobów pirotechnicznych, 
d)     napojów alkoholowych, 
e)     materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
f)      środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

9. Zakazuje się wprowadzania psów . 



10. Przedstawiciele Organizatora Imprezy – pracownicy WK Anima: Sabina Drozd, Beata 
Oleszkiewicz, Beata Deresiewicz są uprawnione do: 
a)     wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny 

lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania 
tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, 

11. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być 
narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować 
uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 

12. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy 
znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 

13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy 
postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy Plenerowej 
zobowiązany jest: 

·        powiadomić Organizatora, 
·        powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić 

miejsce zagrożenia. 
b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia 
odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-
gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z mapką, stanowiącą załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 
c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba 
odpowiedzialna za Imprezę: Sabina Drozd 
d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że: 

·        W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego 
życia ludzkiego, 

·        Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego 
pożarem i odciąć dopływ gazu, 

·        Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących 
pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe. 

·        W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne. 
14. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej 

jako „Uczestnik”).  
15.  Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej 

uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
16. Uczestnik zapisując się na udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. 
Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na 
wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez WK Anima jego wizerunku, 
utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych WK Anima 
oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, 
jak również w pochodzących od WK Anima lub wykonanych na jej zlecenie 
publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach 
informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych 
przez WK Anima w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością 
informacyjną lub promocyjną. 



17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), 
dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wrocławski Klub Anima ul. 
Piczycka 47, we Wrocławiu  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych:Natalię 
Miłostan, z którym można się skontaktować pod adresem 
natalia@prudenspdp.pl lub iod@prudenspdp.pl  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, 
przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w 
postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o 
działalności Administratora 

4. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań 
statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie 
dostępu do niej oraz prowadzenia działań edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f), jak 
również do celów promocyjnych  Wrocławskiego Klubu „Anima” (tj.: www i 
portalach społecznościowych Wrocławskiego Klubu „Anima”, a także w 
publikacjach projektowych, ulotkach, plakatach, reklamach prasowych i 
telewizyjnych, trailerach, oraz w materiałach prasowych i telewizyjnych 
dotyczących projektu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez 
Wrocławski Klub Anima, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia promocji 
zdarzenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 
korzystanie promowanie mojego działania przez Wrocławski Klub „Anima” 

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, w 
szczególności poprzez publikację na portalach 
internetowychWrocławskiego Klubu „Anima”. Odbiorcami danych będą w 
takim przypadku odbiorcy treści publikowanych w 
mediach Wrocławskiego Klubu „Anima” instytucje upoważnione z mocy 
prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy. 

8.  Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego 
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem 
stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez 
Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających 
odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów 
zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod 
adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

10. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać 
się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. 

mailto:iod@prudenspdp.pl
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Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku 
konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

18. Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19 podczas Festynu: 

1.  Każdy pracownik lub osoba, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego 
pracownika lub osoby przebywającego na terenie Festynu , niepokojące 
objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-
19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. 

2.     Do niepokojących objawów należą: duszności,  gorączka, kaszel,  duszności 
i kłopoty z oddychaniem,  bóle mięśni i ogólne zmęczenie,  stan 
podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),  objawy 
przeziębieniowe. 

3.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
Dyrektor, lub pracownik OPT pełniący w tym czasie dyżur: 

1.  nakazuje i pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania 
stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej oraz zorganizowania indywidualnego transportu 
pracownika do domu. 

2. niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania i ściśle je 
stosuje, 

3.  analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, pod kątem 
konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i 
stosuje się do jego poleceń, 

4.  opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie  i w tych 
samych częściach WK ANIMA w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z 
potencjalnie zakażonym, do stosowania się do wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej. 

19. 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 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, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub 
samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ 
na wykonanie zobowiązań. 

20. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 
- na stronie internetowej Organizatora: www.klubanima.pl 
- w punkcie informacyjnym na terenie imprezy. 

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu 
Cywilnego. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2020r. 
  


