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1. Definicje 

Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o:  
Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin imprezy Aktywny Dzień Kobiet, 

który odbędzie się dnia 11 marca 2018 r. w Gdańsku, 
Organizatorze należy przez to rozumieć Gdański Ośrodek Sportu – jednostkę budżetową 

Gminy Miasta Gdańska  z siedzibą w: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, REGON 
000589228, 

Imprezie należy przez to rozumieć aktywności fizyczne i rekreacyjne, które odbędą się 11 
marca 2018 r. w Kompleksie Piłkarskim Meissnera w Gdańsku w godz. 12
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Uczestniku  
 
Aktywności fizyczne 
 

należy przez to rozumieć wszystkie osoby, które biorą udział w Imprezie, w 
szczególności uczestniczą w Aktywnościach fizycznych,  
należy przez to rozumieć wszystkie atrakcje przygotowane przez Organizatora 
związane z wysiłkiem fizycznym, 

Atrakcje i zabawy należy przez to rozumieć wszelkie atrakcje lub propozycje rekreacyjne, 
przygotowane przez Organizatora lub podmioty współpracujące z 
Organizatorem, związane z charakterem piknikowym imprezy imprezy 

Obsłudze należy przez to rozumieć pracowników Organizatora lub inne podmioty 
współpracujące związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy. 

 
 

2. Cel Imprezy 

1. Propagowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród społeczności Miasta Gdańska.  
2. Propagowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

1. W Imprezie prawo uczestnictwa mają osoby w wieku powyżej 3 lat. 
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego. Osoby 

te uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę. 
3. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku osób 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność opiekunów prawnych) 
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na 

terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie 
trwania Imprezy obowiązana jest zapoznać się z Regulaminem oraz stosować się do postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się 
osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu Imprezy. 

6. Wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
7. Uczestnicy lub opiekunowie prawni, a także osoby trzecie znajdujące się na terenie Imprezy 

zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 
8. Uczestnicy Imprezy bądź ich opiekunowie, deklarują, że są zdrowe i zdolne do wysiłku fizycznego, a 

także biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i sprawność fizyczną. 
 

4. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy 

1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest nieodpłatny.  



2. Łączny limit osób znajdujących się na terenie Imprezy, wliczając w to także pracowników, a także 
przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli służb porządkowych czy zabezpieczenia medycznego, 
w jednym czasie wynosi 290 osób. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej odmowy wpuszczenia osób na teren Imprezy, w 
szczególności gdy osiągnięty zostanie limit wskazany w ust. 2.  

4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązane są 
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w 
szczególności bezwzględnie przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb 
porządkowych, a także pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 
bezpieczeństwa i porządku. 

5. Zakazane jest:  
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń  

i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, 
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
Imprezy, 

6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

7. Zabrania się wnoszenia, posiadania lub używania w trakcie Imprezy: 
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych, 
d) napojów alkoholowych, 
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
g) wyrobów tytoniowych. 

8. Zakazuje się wstępu na teren Imprezy osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub substancji psychoaktywnych. 

9. Zakazuje się wprowadzania psów. 
10. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe 

przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy 
biorą w niej udział na własne ryzyko. 

11. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 
Imprezy i Imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających 
na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

12. Osoby znajdujące się na terenie Imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku 
lub wypowiedzi, w tym wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielają 
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: 
utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 
wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz 
partnerom Imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w Imprezie, zamieszczania i publikowania 
w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, 
na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

13. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 
14. Na terenie Imprezy zabrania się prowadzenia działalności handlowej bez zgody Organizatora. 
15. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie 

Imprezy. 
16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z 

poniższą instrukcją: 
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest: 
b) powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy  
c) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 

 



5. Odpowiedzialność  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się 
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest  
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą 
stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz 
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających 
wpływ na wykonanie zobowiązań. 

2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z 
przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe 
Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie trwania Imprezy, jeżeli szkody te nie wyniknęły z 
działania lub zaniechania Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, 
czy też awarii sprzętu, którym posłużył się Organizator przy realizacji Imprezy. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, 
wyłącznej winy innym Uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe  
i wypadki w czasie trwania Imprezy. 

 

6. Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości  
lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w 
całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika lub osób przebywających na terenie Imprezy z 

przestrzegania zasad w nim określonych.  
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny przy wejściach na teren Imprezy. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2018r. 

 
 


