Załącznik
do uchwały Nr 1465
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
POWIATOWYCH

§ 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wszystkich imprez, które odbędą
się w ramach Kalendarza Wydarzeń Powiatowych (stanowiącego załącznik do
regulaminu).
2. Przebywanie na terenie danego wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
3. Organizatorem wszystkich wydarzeń zawartych w Kalendarzu Wydarzeń
Powiatowych jest Powiat Kaliski.
4. Odpowiedzialnym za prawidłową realizację Kalendarza Wydarzeń
Powiatowych jest Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady Starostwa
Powiatowego w Kaliszu.
§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego wydarzenia bez
wcześniejszego uprzedzenia.
2. W przypadku odwołania danego wydarzenia , Organizator nie będzie
zobowiązany do wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.
§ 3. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Osoby obecne na danym wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w
sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu swojemu i innych
uczestników.
2. Uczestnicy danego wydarzenia zobowiązani są niezwłocznie zastosować się
do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych lub spikera.
§ 4. ZAKAZY
1. Zabronione jest wnoszenie na dane wydarzenie oraz posiadanie: broni,
ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, alkoholu, środków
odurzających.
2. Zabronione jest rzucanie przedmiotami
znajdującego się na terenie danego wydarzenia.
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3. Zabronione jest używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa
naruszającego dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób lun instytucji.
4. Zabronione jest sprzedawanie, reklamowanie, przeprowadzanie zbiórek
pieniężnych bez zgody Organizatora.
5. Zabronione jest wywieszanie transparentów lub innych elementów
uniemożliwiających lub utrudniających uczestnictwo w wydarzeniu innym
osobom.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające niniejszy Regulamin mogą zostać usunięte z terenu
danego wydarzenia lub przekazane właściwym organom.
2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie danego
wydarzenia zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
§ 6. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Wzięcie udziału w danym wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku na stronie powiatu
kaliskiego i stronie Facebooka w przygotowanej relacji fotograficznej i
filmowej z wydarzenia oraz w folderach promocyjnych powiatu, tylko w celu
promocji powiatu. Uczestnik wydarzenia, nie będzie żądał zapłaty za
wykorzystanie jego wizerunku w w/w formie.
2. Wykorzystanie wizerunku w sposób określony w ust. 1 jest zgodny z art.
81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
organizator.

