
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2023 

 z dnia 2.02.2023 r. 

 

 

Regulamin wydarzenia  

14. Festiwal Gier i Komiksów dla Dzieci 

realizowany w dn. 19.02.2023 r. 

 

I. Postanowienia  Ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został opracowany przez Organizatora  

14. Festiwalu Gier i Komiksów dla Dzieci, który odbędzie się 19 lutego 2023 r. (zwany 

dalej „Wydarzeniem”). 

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. Program Wydarzenia realizowany będzie w budynku Europejskiego Centrum Bajki, 

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów. 

4. Celem wprowadzenia Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników 

Wydarzenia poprzez określenie zasad. Każda osoba przebywająca na terenie Europejskiego 

Centrum Bajki w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

 

II. Program i uczestnictwo w Wydarzeniu 

 

1. W ramach Wydarzenia odbędą się: 

- strefa gier multimedialnych, 

- strefa gier planszowych, 

- strefa drewnianych gier wielkoformatowych, 

- warsztaty komiksowe, 

- kolorowanka komiks XXL. 

2. Wstęp na Wydarzenie wymaga zakupu biletu wstępu: online lub w kasie w siedzibie 

Organizatora. Koszt biletów: bilet normalny 20 zł, bilet rodzinny 60 zł. Bilet rodzinny 

upoważnia do wstępu 2 dorosłych oraz 2 dzieci (osób do 18 roku życia).  

3. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja online: 

komiks.centrumbajki.pl. 

4. Wejście na Wydarzenie możliwe jest za okazaniem zakupionego biletu. 

5. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia w formie fotograficznej i filmowej 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 na to zgodę i nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora 

z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i internetowych 

relacjonujących Wydarzenie. 

6. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Wydarzeniu zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia  napojów alkoholowych, środków 

odurzających i psychotropowych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. 

 

 

III. 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 na 

terenie Wydarzenia. 


