
 
 

 
 

REGULAMIN 
 

1. Organizator: Słowiński Park Narodowy 

2. Termin: 19 sierpnia 2018 r. / niedziela / godz. 11:00 – 15:00 

3. Miejsce: Rąbka 

 

4. Regulamin Festynu dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania Festynu, będą 

przebywać na jego terenie 

5. Każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się Festyn zobowiązana jest 

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

6. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie: 

1) Zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących podczas Festynu, 

2) Obowiązków osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Festyn,  

3) Zasad korzystania z terenu, na którym odbywa się Festyn. 

4) Warunków aktywnego uczestnictwa w Festynie. 

 

Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas Festynu: 

a. Organizatorem Festynu jest Słowiński Park Narodowy. 

b. Terenem Festynu jest obszar położony bezpośrednio przy Filii Muzeum 

Przyrodniczego SPN w Rąbce wraz z tym obiektem.  

c. Teren Festynu określa załącznik nr 1 Mapka sytuacyjna wydarzenia. 

d. Zarządzającym rzeczonym terenem jest Słowiński Park Narodowy. 

e. Festyn ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych 

wydarzeniem. 

f. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny.  

g. Przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych 

osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie  

z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do 

opuszczenia wydarzenia. 

h. Festyn realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona 

wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023  

i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL 

finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Life+ przez Komisję 

Europejską oraz NFOŚiGW. 

 

Obowiązki osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Festyn: 

a. Uczestnicy Festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Festynu, 
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 



 
 

 
 

obecnych na tym wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień 

Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora. 

b. Uczestnicy Festynu są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń  

i mienia, stanowiących własność Organizatora oraz podmiotów biorących udział w 

organizacji wydarzenia. 

c. Uczestnicy Festynu zobowiązani są korzystać z udostępnionego sprzętu, urządzeń  

i mienia zgodnie z ich przeznaczeniem. 

d. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania   

z udostępnionego sprzętu, urządzeń i mienia odpowiadają korzystający,  

a w przypadku osób małoletnich ich opiekunowie. 

e. Osoby małoletnie uczestniczą w Festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę.  

f. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać przedstawicielom Organizatora. 

 

Zasady korzystania z terenu, na którym odbywa się Festyn: 

Na terenie, na którym odbywa się Festyn obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Festynu, 

b. niszczenia udostępnionego sprzętu, urządzeń i mienia znajdujących się na terenie 

wydarzenia, 

c. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie wydarzenia, 

d. wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych, 

e. wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych, 

f. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków 

odurzających, 

g. przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających, 

h. palenia tytoniu, 

i. załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone, 

j. wprowadzania na teren wydarzenia psów lub innych zwierząt, 

k. poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi, rowerami itp., 

l. zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku  
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub 

poniżających inne osoby. 

 

Warunki aktywnego uczestnictwa w Festynie: 

a. Warunek aktywnego uczestnictwa w Festynie stanowi rejestracja w PUNKCIE 

INFORMACYJNYM wydarzenia. 

b. PUNKT INFORMACYJNY zlokalizowany jest przy trakcie czerwonego szlaku 

turystycznego (Załącznik nr 1 Mapka sytuacyjna wydarzenia). 



 
 

 
 

c. W wydarzeniu można zarejestrować się jako osoba indywidualna lub grupa osób. Przy 

czym rejestrowana grupa osób może składać się maksymalnie z 5 osób, w tym 

minimum 1 osoby dorosłej. 

d. Podczas rejestracji każda osoba lub grupa osób otrzyma: 

 numer identyfikacyjny,  

 kartę uczestnictwa wraz z aktywnościami do wykonania, 

 mapkę sytuacyjną wydarzenia wraz z lokalizacją stanowisk z aktywnościami. 

e. Aktywne uczestnictwo należy rozumieć jako możliwość: 

 udziału w konkursach przyrodniczych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (lornetki, plecaki, 

przyrodnicze książki), 

 udział w aktywnościach przygotowanych na poszczególnych stoiskach, 

 korzystania ze Strefy Poczęstunek, 

 korzystania ze Strefy Multimedialnej, 

f. Aktywności, o których mowa powyżej mogą być wykonywane w dowolnej kolejności, 

każda aktywność jest punktowana. 

g. Potwierdzenie wykonania danej aktywności stanowi pieczątka. Osoby obsługujące 

stoiska będę stawiały pieczątki na karcie uczestnictwa po poprawnym wykonaniu 

aktywności. Wzór pieczątki jest zarezerwowany dla poszczególnego stoiska. 

h. Karty uczestnictwa z wykazem wykonanych aktywności należy przedłożyć w 

PUNKCIE INFORMACYJNYM, gdzie w zamian wręczane będą drobne pamiątkowe 

nagrody. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Festynu ze względu  

na załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wydarzenia pozostawione 

na terenie Festynu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Festynu dla celów dokumentacji, 

promocji lub reklamy wydarzenia w przyszłych latach.  

10. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w PUNKCIE 

INFORMACYJNYM na terenie Festynu.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach 

organizator będzie informować niezwłocznie na swojej Stronie Internetowej. 

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

14. Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób 

naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności. 

 


