
                                                                                                                                                 

 

REGULAMIN  
IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ 

Dzień Oleśnicy 2022 

 

 

 

I. Cel 

 
Celem głównym imprezy jest nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim: 

   

1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. 

2. Kultywowanie dziedzictwa historyczno – kulturalnego regionu. 

3. Promocja grup rzemieślniczych,  firm i instytucji działających na terenie gminy. 

 

 

II. Organizatorzy i Partnerzy 

 

1. Gmina Oleśnica – ul. Nadstawie 1., 28-220 Oleśnica. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna:  Oleśnica, Strzelce, Pieczonogi, Borzymów.  

 

III. Termin i miejsce 

  
1. Impreza rozrywkowa skierowana do całej społeczności lokalnej, która odbędzie się  14 

sierpnia 2022 r. na terenie gminy Oleśnica– ul. Rynek /działka nr ew. 1277/2 
1278/6,1273 obręb 006 /oraz placu przyległego do ul. Zakościele i ul. Gęsia. 
Wyłoniony w konkursie Wykonawca/firma otrzyma od Organizatora tj. Gminy 
wyłączność handlową na czas trwania imprezy na świadczenie usług tj.: obsługę 
gastronomiczną, ogródek piwny, wesołe miasteczko, miejsce animacji i rekreacji, 
stragany itp. Osoby/ firmy nie posiadające wyłączności nie mają prawa handlu na ww. 
terenie. Organizator przy pomocy odpowiednich służb porządkowych ma prawo żądać 
okazania się stosownym dokumentem. Jeśli osoba nie będzie posiadała takiegoż 
dokumentu zostaną wobec niej wyciągnięte konsekwencje prawne wynikające z 
naruszenia prawa.  

  
2. Impreza odbywa się w godzinach od 16.00 - do 24.00 (niedziela 14.08.2022 r.). 

 
3. Wyłączenie z ruchu ulic zgodnie z  projektem oznakowania na czas imprezy; 

planowany termin zmiany organizacji ruchu od 13 sierpnia do 15 sierpnia 2022r.  
  

4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, 
a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy. 

 

IV. Uczestnicy  

  
1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym 

wydarzeniem.  
2. Wchodząc na teren imprezy uczestnicy akceptuje regulamin imprezy.  



3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem 
imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania 
imprezy z ważnego powodu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób na imprezie jeżeli zajdzie 
ważna ku temu przyczyna.  

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:  
o broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

o materiałów wybuchowych, 

o wyrobów pirotechnicznych, 

o materiałów pożarowo niebezpiecznych,  
o napojów alkoholowych, 

o środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

6. Organizator  imprezy  może  odmówić  wstępu  na  imprezę  oraz  przebywania   

na  niej osobom:  
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych 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.  
7. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń Ochrony i Służy Informacyjnej.  
8. Uczestnik imprezy, to osoba biorąca w niej udział. Uczestnikiem może być także osoba 

małoletnia (do lat 15), jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub 
innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, (w tym 
materialnej) za ww. osobę małoletnią. Osoba małoletnia powyżej 15. roku życia – 
samodzielnie. 

 

 

V. Środki bezpieczeństwa 

   
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek 

podczas trwania imprezy, poprzez m.in.: 
  
a) Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru ; 

b) udostępnienie pomocy medycznej; zespół 4 ratowników z środkami medycznymi 

zestaw do tlenoterapii i dwa defibratory oraz karetka. 

c) Całość imprezy zabezpiecza Biuro Ochrony  Partner CITY  składzie 18  osobowym.  

 

d) Wyłączenie z ruchu części ulic: Staszowskiej, Rynek, Zakościele, Gęsia.  

e) Oznakowanie objazdów wyłącznych odcinków ww.  ulic.  

  
2. 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.  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas dojazdu, a 
także jakiekolwiek straty, zniszczenia, kradzieże, zranienia i inne wypadki,  które mogą 

się przytrafić uczestnikowi z racji uczestnictwa w imprezie. 
  

4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez: 



 

 Obecność 4 wozów bojowych straży pożarnej wraz z 20 strażakami (Służba 

Informacyjna);  
 Służby Informacyjne, muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  

i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;  
 Służby  Informacyjne znają zasady postępowania w zakresie prowadzenia ewakuacji, 

sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, 
udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

 

 

 

 

 

VI. Uprawnienia służby porządkowej i ochrony  

  
1. Ochrona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, ma 

prawo zgodnie z przepisami Ustawy do:  
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,  
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania 
takich poleceń – usuwania ich z imprezy.  

d) 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  

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.  

Ochrona i służby informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz  

p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji zagrożenia, jeśli nie można 

wykorzystać instrukcji istniejących.  

 
 

VII. Ochrona danych osobowych 

 

Uczestnik biorący udział w imprezie jednocześnie udziela organizatorowi, który jest 

Administratorem danych osobowych Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (dalej „RODO „ ) niewyłącznej i 

nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 

następujących polach eksploatacji: 

1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 
dowolnej formie. 

2. Udostępnianie oficjalnym partnerom, sponsorom, egzemplarza lub kopii na której, 
utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji. 

3. Wprowadzenie do pamięci komputera lub sieci multimedialnej. 
4. Zwielokrotnienie zapisu udostępnionego wizerunku. 
5. Publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie.  



 

 

 

VIII. Dostępność Regulaminu  

  
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: www.gminaolesnica.pl i w siedzibie Organizatora –

Urząd Miasta i  Gminy Oleśnica.  
2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy Regulamin zostanie wywieszony w 

widocznych miejscach na terenie imprezy. 

http://www.gminaolesnica.pl/

