REGULAMIN IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ
„ŁOWICKIE ŻNIWA”
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§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, z 2021 r. poz. 2490). - zwanej dalej ,,Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu
cywilnego.
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej z siedzibą Stary Rynek 17, 99-400
Łowicz - zwanego dalej ,,Organizatorem”. Impreza masowa pod nazwą „ŁOWICKIE ŻNIWA” odbędzie się w dniu 17 lipca 2022 r. na
terenie Skansenu w Maurzycach na wydzielonym i oznakowanym obszarze zaznaczonego na planie graficznym terenu imprezy.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały 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.
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.
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: ,,Służby Porządkowe” - oznacza pracowników agencji
ochrony i mienia, zatrudnionych przez Organizatora w celu dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb
Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę, numer identyfikacyjny; ,,Teren Imprezy” oznacza wydzielony i oznakowany obszar; ,,Uczestnik Imprezy” - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
§2
Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 materiałów wybuchowych,
 wyrobów pirotechnicznych,
 materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 napojów alkoholowych.
 środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Ponadto zakazuje się wprowadzania rowerów, psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora
jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych i podobnie działających
środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo
niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb
Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na
ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
§3
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, m. in. poprzez:
a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych,
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób poza wydzielonym Terenem Imprezy.
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności
zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających
na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawo-zdawczych, reklamowych
oraz promocyjnych.
Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
 zaplecze techniczno-socjalne,
 miejsca wystawienniczo-handlowe,
 strefa dla cateringu,
 widownia – miejsca stojące,
 punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochrony.
Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i
hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży
pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę,
„Siłę Wyższą”, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i
rekompensaty.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej
rekompensaty z tego tytułu.
§4
Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy
masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr
powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
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chronionego mienia.
Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§5
Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres
korespondencyjny Organizatora: Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz.
Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi
posiadać dowód nadania listu poleconego.
§6
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 w siedzibie CKTiPZŁ, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz,
 na stronach internetowych: www.lowickie.eu
 na tablicach informacyjnych przy każdym wejściu do skansenu w Maurzycach,
 w punkcie informacyjnym na terenie skansenu w Maurzycach.
Korespondencję do Organizatora kieruje się na piśmie, przesyłką poleconą.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

§7
Zgodnie z art. 54 - 60 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych karze podlega ten:
1.
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej
przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
2.
Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
3.
Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega
karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
4.
Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie niższej niż 2.000 zł.
5.
Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację
nieprawdziwa w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
6.
Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz.
525, z późn. zm.6), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe,
podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
7.
Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej
imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone wyżej prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyśpieszonym.
§8
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KLAUZULA INFORMACYJNADLA UCZESTNIKÓW IMPREZY
Organizatorem Imprezy „ŁOWICKIE ŻNIWA” jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz.
Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego
publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych Centrum oraz
podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również w pochodzących od Centrum lub wykonanych
na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji
drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Centrum w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą działalności informacyjnej
lub promocyjnej Centrum.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400
Łowicz

W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności
Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych;

dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych
Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;

wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą
podlegały profilowaniu.

