
Regulamin imprez plenerowych organizowanych przez  Gminny Ośrodek Kultury  

w Gierałtowicach na terenie zielonym obok siedziby GOK w Gierałtowicach 

 

§1 

Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w imprezach 

plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, zwany dalej 

GOK, na terenie zielonym obok siedziby GOK przy ul. Korfantego 7B, 44-186 Gierałtowice. 

 

§2 

Organizacja imprez odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny 

Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl; www.mkidn.gov.pl oraz 

www.gis.gov.pl 

 

§3 

1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do stosowania się do niniejszego 

regulaminu,  a w szczególności do: 

a) zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 

imprezie. 

b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących 

wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników imprezy,  

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, 

które sprawują nad nimi opiekę. 

3. W imprezach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących 

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m. in.: gorączka powyżej 38°C, suchy 

kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem 

epidemiologicznym.  

4. Na terenie imprezy obowiązuje wymóg noszenia maseczek.  

 

§4 

 

Zabrania się: 

a) wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem 

alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 

środków, 

b) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów 

pirotechnicznych, 

d) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

e) zabrania się spożywania posiłków na terenie imprezy  

f) wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub 



innych podobnie działających środków, 

g) używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe, 

h) palenia tytoniu, 

i) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru, 

j) niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy. 

 

§5 

 

Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują pracownicy GOK w Gierałtowicach. 

 

§6 

 

 

 1. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia  osób obecnych na 

imprezie oraz mienia, GOK jest upoważnione do przerwania imprezy oraz zarządzenia 

ewakuacji. 

2. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują pracownicy GOK w 

Gierałtowicach. 

 

§ 7 

 

Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają 

dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań 

wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do 

celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej GOK. 

Zdjęcia będą publikowane na stronie GOK w Gierałtowice, w mediach społecznościowych 

GOK oraz prasie. 

 

§ 8 

Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują 

są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w 

GOK w Gierałtowicach, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gierałtowicach 

 

§ 9 

 

Udział w imprezach, o których mowa jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

 


