
Regulamin festynu ekologicznego 

22 września 2018 r. 

 

Teren imprezy: wydzielona część rynku na terenie Placu Niepodległości 1. 

Celem festynu jest promocja postaw pro ekologicznych oraz prezentacja podmiotów 

lokalnych. 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 

2. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1160),  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 996), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1025), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).  

3. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na 

terenie, na którym odbywa się festyn. 

4. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu. 

5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

odbywa się impreza,           a także znajdujących się na nim urządzeń. 

6. Osobą odpowiedzialną za festyn jest kierownik Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa. 

7. Organizatorem festynu jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Urząd Miasta  

i Gminy Kórnik. 

 

§2 

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu 

 

1. Festyn ma charakter otwarty.  

2. Wstęp na festyn jest bezpłatny. 

3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

4. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, 

obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na tej imprezie. 

5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą 

stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im 

bezpieczeństwa i porządku. 

6. Zakazuje się: 

a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na terenie imprezy, 

b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania 

jakichkolwiek przedmiotów, 

c) niszczenia krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy, 



d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów 

alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych, 

7. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych  

i są  zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje 

w nich zakaz palenia. 

8. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych 

osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie  

z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia 

imprezy. 

9. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje 

się na terenie festynu i jest wyraźnie oznakowany. 

10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić 

organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 

zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia 

odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-

gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z mapką stanowiącą załącznik do niniejszego 

regulaminu. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje 

osoba odpowiedzialna za festyn. 

11. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób 

przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 

12. Wszelkie prawa do nazwy i logo festynu są zastrzeżone na rzecz organizatora. 

13. Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie organizator. 

14. 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. 

15. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

www.kornik.pl/odpady oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy. 

16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

§3 

Zasady prowadzenia handlu na terenie imprezy 

 

1. Dopuszcza się na terenie festynu prowadzenie handlu zgodnie z przepisami prawa.  

2. Handel mogą prowadzić podmioty, których działalność jest zarejestrowana i prowadzona 

na terenie miasta i gminy Kórnik.  

3. Handlować można przedmiotami ekologicznymi, rękodziełem oraz produktami 

posiadającymi wyjątkowe cechy.   

4. Podmioty prowadzące działalność zobowiązane są przestrzegać zasad higieny oraz 

bezpieczeństwa pracy.  



5. Podmioty prowadzące handel zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej zgodnie  

z Uchwałą nr XV / 157 / 2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 roku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotów, które zaproszone zostaną do 

udziału w festynie.  

7. Znaczenie ma kolejność zgłoszeń.  

8. Organizator nie pobiera opłat za wystawienie się w czasie festynu.  

 

§4 

Zasady stoisk 

 

1. W czasie festynu mają prawo wystawić się podmioty prowadzące działalność  

o charakterze ekologicznym, społecznym, edukacyjnym, promującym postawy 

obywatelskie, działające na terenie miasta i gminy Kórnik lub województwa 

Wielkopolskiego.  

2. Wielkość stoisk, lokalizacji określa organizator. 

 

§5 

Rejestracja 

 

Podmioty wystawiające się na terenie festynu zobowiązane są do rejestracji – karta rejestracyjna 

(załącznik). Rejestracja dla podmiotów kończy się 15 września.  

 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Osoby przebywające na terenie Festynu Ekologicznego wyrażają zgodę na rejestrowanie 

wizerunku swojego oraz podopiecznych, a także wykorzystanie wizerunku poprzez 

używanie i rozpowszechnianie wizerunku, głosu i wypowiedzi przez Organizatora dla 

celów działań informacyjno-promocyjnych oraz konkursowych. 

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 1 jest jednoznaczne z tym, że fotografia, film lub 

nagranie wykonane podczas przebywania w ramach Festynu Ekologicznego mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej Organizatora bądź w środkach masowego przekazu 

oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

3. Jednocześnie osoby uczestniczące w Festynie Ekologicznym zrzekają się wszelkich 

roszczeń istniejących i przyszłych względem Organizatora, w tym również 

wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wizerunku, głosu i wypowiedzi na potrzeby 

działań informacyjno-promocyjnych i konkursowych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wizerunkowych posiada Pan/Pani 

prawo do żądania od Administratora – Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy kontaktować 

się z powołanym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres 

Administratora lub za pomocą adresu e-mail: abi@umig.kornik.pl 

5. Jednocześnie ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych. 

6. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek 

osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 



rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 

 

 

 

 


