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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ "DOŻYNKI GMINNE w Rossoszu' 2021" 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, ze zm.), 

zwanej dalej Ustawą, oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w związku z organizacją 

w dniu 29 sierpnia 2021 r. w godzinach od 13.30 do 24.00. imprezy pod nazwą "Dożynki 

Gminne 2021 w Rossoszu. Dożynki Gminne'2021" będą imprezą masową w rozumieniu ww. 

ustawy, w dniu 29 sierpnia 2021 r., w godzinach od 13.30 do 24.00. 

2.  Organizatorem imprezy pod nazwą: "Dożynki Gminne'2021”zwanej dalej Imprezą, jest 

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu, zwany dalej Organizatorem. 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, 

zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące: a) wstęp 

osoby na Imprezę; b) prawa i obowiązki Uczestnika Imprezy; c) zakazy, które Uczestnik Imprezy 

winien respektować; d) zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników Imprezy, za 

zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z 

naruszeniem postanowień Regulaminu.  

4.  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 (Uczestnik Imprezy) obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

5. 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, a ponadto 

uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy 

§ 2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY: 

1. Organizator zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na 

Teren Imprezy: 

 a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową 

lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania 

imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym 

zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 

6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także 

osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu tejże 

Ustawy 

b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,  

c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, 

napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i inne 

aerozole (w tym lakiery do włosów, dezodoranty, perfumy), urządzenia emitujące promienie 

laserowe (w tym lasery punktowe), flagi i transparenty, urządzenia emitujące dźwięk, 

zwierzęta, materiały rasistowskie, ksenofobiczne oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki 

bez autoryzacji Organizatora,  

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
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2. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w myśl ust. 

1, należy do Służb Porządkowych. 3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę 

oraz przebywania na niej osobom:  

a) noszącym buty o metalowych zakończeniach,  

b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,  

c) posiadającym przy sobie przedmioty o których mowa w §2 ust. 1 d) nie posiadającym 

dokumentu tożsamości.  

4. Organizator Imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie 

odbywa się Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju 

profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk.  

5. Osoby które w dniu Imprezy nie ukończyły 16 roku życia mogą wejść na teren imprezy pod 

nadzorem pełnoletniego opiekuna.  

6. Opiekunowie osób, o których mowa w ust. 5 ponoszą pełną odpowiedzialność za 

podopiecznego przebywającego na Terenie Imprezy od momentu wejścia na Imprezę, aż do 

jego wyjścia. Dane personalne opiekuna odpowiedzialnego za podopiecznego będą 

weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości przez Organizatora w wyznaczonych 

wejściach na Imprezę.  

7. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 18 roku życia mogą przebywać na Imprezie, ale 

na odpowiedzialność Rodziców lub innych prawnych opiekunów. 

§ 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 

trwania Imprezy w szczególności poprzez:  

a) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.  

2.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest 

niszczenie oraz uszkadzanie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, 

urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. 

Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY: 

1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany: a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami 

współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na 

Imprezie – przestrzegając prawa, w tym stosując się do postanowień Regulaminu, 

b) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników oraz spikera Imprezy, a w przypadku 

interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i 

organów – do wykonywania ich poleceń.  

2. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w 

mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na Terenie Imprezy za 

zgodą Organizatora. 

3. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie 

Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować 

uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe. Organizator 

Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy oraz innej 

osoby przebywającej na Terenie Imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany pozostawaniem 
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w strefie oddziaływania dźwięku lub światła, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

4. Organizator może utrwalać również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji 

lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. 

Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wejście na Teren Imprezy jest 

równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy zgody na utrwalanie, przechowywanie, 

przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego 

na Terenie Imprezy, zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu. § REKLAMACJE: 

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni 

od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Gminny 

Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 

1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Dowodem 

terminowego nadania reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzenia nadania listu 

poleconego. 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń w trybie innym niż reklamacyjny jest 

uprzednie wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym paragrafie 

Regulaminu 

§ 5. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY: 

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub 

Regulaminu przez Organizatora, Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze 

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, 

inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub 

materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. 3. 

Kto wnosi lub posiada na Imprezie przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności 

karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie prawa do nazwy i oznaczenia identyfikujące Imprezę (logotyp, materiały informacyjne, 

materiały promocyjne) są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.  

3. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do: a) ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z 

nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do 

ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i 

rekompensaty, b) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody majątkowe 

oraz niemajątkowe, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora. 4. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez "siłę wyższą" Organizator uznaje 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, ciepło lub światło, kataklizmy, klęski żywiołowe, działania wojenne, stany nadzwyczajne 

lub inne działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania lub zmian polityki, 

praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

a) na stronie internetowej Imprezy, tj. www.gok.rossosz.pl  

 c) przy wejściach na teren imprezy 
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6. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres ul. Batalionów Chłopskich 53 21-533 Rossosz.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach poszczególnych imprez 

towarzyszących Imprezie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a 

także przepisy o ochronie osób i mienia. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2021 r. i 

obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.  

 

DODATEK DO REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ 

SARS-CoV-2 

 

1. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 

 a) zabrania się udziału w imprezie masowej Dożynki Gminne 2021 w Rossoszu osobie chorej na Covid 

-19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, 

bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu;  

b) uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie masowej wiąże 

się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu;  

c) uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach GOK-u 

(toalecie) oraz zachowania dystansu 1,5 metrów od innego uczestnika imprezy masowej z wyłączeniem 

rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu;  

d) każda osoba wchodząca na teren Imprezy dokonuje obowiązkowej dezynfekcji rąk. 

Na terenie Imprezy rozwieszone są tablice informacyjne przypominające o obowiązku stosowania się 

do panujących restrykcji sanitarnych oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki. 

2. Działalność gastronomiczna podczas Imprezy może być w postaci serwowania napojów zimnych ze 

stacjonarnych barów do spożycia w strefach do tego wyznaczonych. W strefach gastronomicznych 

podczas przygotowywania i serwowania zostaną wdrożone dodatkowe zasady i restrykcje sanitarne 

zgodne z aktualnymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności:  

a. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do 

zakrywania nosa i ust. Stosowane są maseczki ochronne.  

b. Pracownicy oraz klienci (przy punktach sprzedaży oraz toaletach) mają zagwarantowany dostęp do 

środków dezynfekcji rąk.  

c. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy oraz stoiskami sprzedażowymi wynosi co najmniej 1,5 

metra.  

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że w związku z prowadzoną działalnością w zakresie organizacji 

Dożynek Gminnych 2021 w Rossoszu. Organizator na bieżąco monitoruje i wdraża nowe zalecenia i 

wytyczne dla organizatorów imprez masowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 przekazywanych 

przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 


