Regulamin imprezy
pn. „XIV Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP
i MDP z terenu Powiatu Chrzanowskiego”

TERMIN IMPREZY:
16 czerwca 2018 roku

MIEJSCE IMPREZY:
Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Szarych Szeregów, ul. Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów

ORGANIZATORZY:
Organizator Główny:
 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chrzanowie

Współorganizatorzy:
 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, ul.
Skorupki 3, 32-500 Chrzanów

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Impreza ma charakter sportowo - rekreacyjny oraz promocyjny
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.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY:
1. Organizator/Współorganizatorzy
zapewniają
uczestnikom
Imprezy
bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas

Imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty
z wyłączeniem Wydarzeń wymagających rejestracji – ustanowionych
odrębnymi regulaminami (Zawody drużyn pożarniczych OSP i MDP).
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność
osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Organizator /Współorganizatorzy mogą odmówić wstępu osobie
zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym
odbywać się będzie Impreza.
4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy
może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się,
a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do
opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne
środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
5. Organizator/Współorganizatorzy mogą dokonać wszelkich możliwych zmian
w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych
a niezależnych od organizatora/współorganizatorów.
6. Organizator/Współorganizatorzy mogą zmienić program pod względem
organizacyjnym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy zabrania się:
 wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
 zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności;
 dewastowania urządzeń oraz ogrodzeń;
 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych
i szkodliwych substancji chemicznych;
 wprowadzania zwierząt;
 wjeżdżania motorowerami, motocyklami i samochodami itp.;
 palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych
środków odurzających;
 wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji.
8. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie
swoich
danych
osobowych
przez
organizatora/
współorganizatorów.
9. Organizator/współorganizatorzy mogą utrwalać przebieg Imprezy w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego dla celów
dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy.

10. Biorąc udział w imprezie Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł
żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku
w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.
11. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na
nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie,
a także na jego publikację i rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów
i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez
organizatora i współorganizatorów, w innych elektronicznych środkach
przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
organizatora i współorganizatorów, w publikacjach organizatora
i współorganizatorów, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej
przez organizatora/współorganizatorów, a ich wykorzystywanie w innym
kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek
uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia
nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do
wynagrodzenia.
12. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych organizator/
współorganizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub
instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami
służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym
podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane
osobowe
uczestnika
będą
przetwarzane
przez
organizatora/współorganizatora w celach promocyjnych, wydawania
materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy
w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno – marketingowych
i podsumowania konkursów/zawodów organizowanych w ramach Imprezy.
13. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
14. Organizator/współorganizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sytuacje
będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz
zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
15. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku
do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu
organizatora/współorganizatorów.

16. Organizator/współorganizatorzy nie ponoszą 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.
17. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania w jakiejkolwiek formie imprezy
w celu jej rozpowszechniania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.06.2018r. i obowiązuje w czasie
trwania Imprezy.
2. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika
niniejszego Regulaminu.
3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy
Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich
zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi/
współorganizatorom.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie
współorganizatorów
- na stronach internetowych
współorganizatorów oraz miejscu organizacji imprezy.

organizatora,
organizatora,

