
 

REGULAMIN AKCJI  „WAKACJE W MIEŚCIE” 
 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania 

§ 1 
1. Regulamin dotyczy imprezy, organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach na terenie Parku Miejskiego w Wojkowicach. 
2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące: 

1) obowiązki uczestnictwa; 
2) warunki uczestnictwa, 
3) uprawnienia uczestników; 
4) odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem. 
 

Rozdział II 
Sposób organizacji imprezy  

§ 2 
1. Opiekę nad dziećmi podczas trwania imprezy sprawują rodzice lub prawni opiekunowie. 
2. Prowadzenie zabaw, zajęć i animacji przez animatorów polega na organizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy w wyznaczonym miejscu. 
3. Impreza jest nieodpłatna. 

 
Rozdział III 

Obowiązki uczestnika imprezy  
§ 3 

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany: 
1) nie zakłócać porządku publicznego 
2) przestrzegać powinien niniejszego regulaminu  
3) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych imprezy dokument  tożsamości . 
 

Rozdział IV 
Warunki uczestnictwa w imprezie  

§ 4 
1. Zakazuje się wstępu na imprezę osobie: 

1) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
2) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 
3) małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej. 

2. Podczas imprezy zabrania się w szczególności: 
1) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem umożliwienia lub utrudnienia identyfikacji; 
2) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp; 
3) rzucania przedmiotami; 
4) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
5) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu; 
6) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu itp.; 
7) umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych; 
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu; 
9) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz rejonie dróg ewakuacyjnych. 
10) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem; 

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie: 
1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub mienia; 
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
3)pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z trwałego materiału, w tym butelek plastikowych; 
4)alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
5)kasków, parasoli o ostrym zakończeniu; 
6)materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne; 
7)pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących; 
8)przedmiotów, które z uwagi na  swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie; 
9)trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym. 
10)wskaźników laserowych; 
11)materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/właściciela/zarządcy/ użytkownika obiektu; 
12)kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku; 
13)urządzeń służących do przesyłania obiektu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora; 
14) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów- przewodników; 
 

Rozdział V 
Uprawnienia uczestnika imprezy  

§ 5 
1. Uczestnik imprezy ma prawo: 

1) przebywać na terenie obiektu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy. 
 

Rozdział VI 
Ochrona Danych Osobowych 

§ 6 
 

1. Podczas akcji „WAKACJE W MIEŚCIE” organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość 
utrwalenia danych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wchodząc na teren imprezy  „WAKACJE W MIEŚCIE”, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO. 

2. Klauzula Informacyjna: 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 
1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt c RODO, 
w celu spełniania obowiązków narzuconych przepisami prawa ciążących na administratorze (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). 
2) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia). 
3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu 
zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. 
5) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl  
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 
7) Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom 
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego 
uprawnionym. 

 
Rozdział VII 

Przepisy końcowe 
§ 7 

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku  w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy w przekazach 
medialnych na całym świecie. 

2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy usuwane są z terenu imprezy. 
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