Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2022
z dnia 23.05.2022 roku

Regulamin wydarzenia artystycznego pod nazwą 20. Międzynarodowy Festiwal Kultury
Dziecięcej Pacanów 2022 organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka
Matołka w Pacanowie
§ l. Postawienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został opracowany przez
Organizatora wydarzenia pn. 20. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów
2022 (zwanego dalej „Wydarzeniem”), które odbędzie się w dniu: 05.06.2022 roku.
2. Organizatorem Wydarzenia jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów (zwane
dalej „Organizatorem”).
3. Wydarzenie odbędzie się na terenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
4. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu i przebywające na terenie Wydarzenia podlegają
przepisom porządkowym dotyczącym tego obszaru, a określonym w niniejszym
Regulaminie.
§ 2. Program i uczestnictwo w Wydarzeniu
1. Program Wydarzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny.
3. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia w formie fotografii i filmu dla celów
dokumentacji oraz promocji Wydarzenia w przyszłych latach. Wizerunek osób
uczestniczących w Wydarzeniu może więc zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.
Uczestnik Wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
do powyższych celów oraz nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora z tytułu
wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i internetowych relacjonujących
Wydarzenie.
4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu zobowiązani są do przestrzegania
przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia napojów alkoholowych, środków
odurzających i psychotropowych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. Zabrania się spożywania napojów
alkoholowych na terenie Wydarzenia.

§ 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa
1. Nad bezpieczeństwem uczestników Wydarzenia czuwa
ochrona, pomoc medyczną
zapewnia ratownik medyczny.
2. Ochrona jest upoważniona do legitymowania uczestników Wydarzenia, przeglądania ich
odzieży i bagażu osobistego.

3. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów,
których wnoszenie i posiadanie na Wydarzeniu jest zabronione, ochrona odmawia
wpuszczenia na Wydarzenie osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub
usuwa ją z miejsca Wydarzenia.
4. Ochrona jest upoważniona do usuwania z miejsca Wydarzenia osób, które zakłócają
porządek publiczny lub naruszają zakazy określone w § 2 ust. 4 Regulaminu lub znajdują
się pod wpływem alkoholu.
5. Ochrona jest upoważniona do usuwania z miejsca Wydarzenia osób, które nie uzgodniły
z Organizatorem lokalizacji wszelkich stoisk reklamowych i stoisk, na których jest
prowadzony handel.
6. Osoby obecne na Wydarzeniu są obowiązane zachować się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać regulaminu terenu (obiektu)
i Regulaminu Wydarzenia.
7. Wszelkich informacji na temat przebiegu Wydarzenia udzielają osoby uprawnione
w Biurze organizacyjno-informacyjnym.
8. Uczestnicy Wydarzenia mogą parkować swoje samochody wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych przez Organizatora. Parkowanie aut w miejscach niedozwolonych
oznaczonych znakiem zakazu, zatrzymywania się i postoju może się narazić na sankcje
przewidziane przepisami ruchu drogowego.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w harmonogramie przebiegu
Wydarzenia.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie www.centrumbajki.pl
3. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez
Uczestników na terenie Wydarzenia.
5. Osoby, które poniosą jakiekolwiek straty materialne lub uszczerbek na zdrowiu
w wyniku łamania przepisów mniejszego regulaminu nie mogą występować
z roszczeniami do administratora obiektów na terenie, których odbywa się Wydarzenie
i do Organizatora.

