
REGULAMIN WYDARZENIA “DOLINA DOLNEJ ODRY POEZJĄ ŚPIEWANA” 2022 
 

I. Informacje ogólne: 
 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia: “Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana” organizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, zwanego dalej Organizatorem. 

2. Osoby, które zdecydowały się na udział w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, 

bezwarunkowo akceptują wszystkie postanowienia regulaminu oraz zobowiązują się do jego 

przestrzegania i do stosowania zasad z niego wynikających. 

 
II. Uczestnictwo w imprezie: 

 

1. Wydarzenie odbywa się w dniu 27.08.2022 r. w miejscowości Moczyły w godzinach od 17:00 do 23:00. 

2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie 
wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także 
do wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. 

5. Zabronione jest: 

• wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych, 

• wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak 
również wnoszenie opakowań szklanych, palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych 
papierosów. 

6. Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo 
wyprosić lub wyprowadzić uczestnika naruszającego postanowienia regulaminu. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieposiadających aktualnych na daną imprezę 
identyfikatorów, bądź opasek wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, do pomieszczeń 
technicznych, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora 
i wykonawców. 

8. Obowiązuje całkowity zakaz naruszania elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury 
nagłaśniającej oraz  oświetleniowej. 

9. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani 
do stosowania się do poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. 
Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną. 

10. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć: 
W trakcie wydarzenia obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, rejestrowania, nagrywania koncertu, 
utrwalania go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora. W przypadku nie zastosowania 
się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić z terenu imprezy 
osobę, która nie stosuje się do zakazu. 

11. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali 
stosowną akredytację prasową od Organizatora.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi 
możliwymi sposobami rejestracji.  W trakcie rejestracji może zostać utrwalony wizerunek uczestnika 
wydarzenia. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów 
na wszystkich możliwych polach emisji. 

13. Nagrany materiał będzie wykorzystany wyłącznie do celów promocyjnych wydarzenia oraz działalności 
GOKSiR Przecław, GOKSiR.TV. 


