
  

 

Nakło nad Notecią, 13.06.2018 r. 

 

Regulamin festynu edukacyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo” 

dn. 19 czerwca 2018 r. 
 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

- „organizator festynu” oznacza Komendę Powiatową PSP w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło 

nad Notecią; 

- „współorganizatorów festynu” oznacza Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 11,  

89-100 Nakło nad Notecią, Powiat Nakielski, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad Notecią  

- „teren festynu” oznacza teren Przystani Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, 89-100 Nakło nad Notecią;  

- „uczestnik festynu” oznacza każdą osobę uczestniczącą w imprezie. 

§1 

1. Regulamin wydany jest przez organizatora festynu oraz uzgodniony przez współorganizatorów.  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festynu będą przebywały na terenie 

festynu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festynu zobowiązana jest stosować się 

do postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Celem regulaminu jest określenie praw oraz zasad zachowania się osób obecnych na festynie. 

§2 

1. Wstęp na festyn jest bezpłatny. 

2. Festyn odbędzie w godzinach 10:00 – 13:00. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian czasu trwania festynu. 

§3 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: 
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych, 
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
e) innych materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. 
 

2. Zakazuje się prowadzenia na terenie festynu jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub 

innej zarobkowej bez zgody organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu festynu lub odwołania z uzasadnionych, ważnych 

powodów.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie festynu. 

5. Osoby uczestniczące w festynie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

innych osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu osobom nietrzeźwym lub będącym pod 

wpływem innych środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 



  

 

 

6. Osoby uczestniczące w festynie zobowiązane są zachować porządek. 

7. Dostęp do urządzeń technicznych przez publiczność jest zabroniony. 

8. Uczestnicy festynu zobowiązani są do stosowania się poleceń pracowników Przystani  

Powiat Nakielski oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo festynu. 

9. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w festynie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

§4 

1. Festyn jest rejestrowany za pomocą obrazu i dźwięku wyłącznie w celach promocyjnych imprezy przez 

organizatora festynu oraz współorganizatorów festynu. Uczestnicząc w festynie wyrażasz zgodę na wykorzystanie 

Twojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, bądź filmu. 

2. W każdym momencie Twoja zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać wycofana. W tym celu musisz 

skontaktować się ze współorganizatorem festynu – Powiatem Nakielskim (Starostwo Powiatowe w Nakle nad 

Notecią, Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Dąbrowskiego 50, 89-100 Nakło nad 

Notecią,  budynek „B” pok. nr 6 oraz wskazać materiały, na których znajduje się Twój wizerunek. 

3. Powiat Nakielski po przyjęciu oświadczenia woli od uczestnika festynu o cofnięciu zgody na wykorzystanie 

wizerunku, niezwłocznie poinformuje o tym organizatora festynu i pozostałych współorganizatorów. 

4. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

5. Bez Twojej zgody nie przekażemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.  

6. Szczegółowe informacje o Twoich prawach z zakresu danych osobowych znajdziesz na stronie www.powiat-

nakielski.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 

§5 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

    — w siedzibie organizatora: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią,                             

ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło nad Notecią; 

    — na stronie internetowej www.powiat-nakielski.pl.  

 

2. Uczestnictwo w imprezie jest możliwe tylko po zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego zapisów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia festynu osobom nie stosującym się do niniejszego 

regulaminu.  
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