
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu plenerowym pn. 

 „Miodobranie - festyn rodzinny” 

przy Pasiece Sąsiedzkiej w Parku przy Domu Kultury Świt 

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

 26 września 2020 

 

1. Wydarzenie odbywa się na terenie Pasieki Sąsiedzkiej, Wioski Żywej Archeologii oraz terenach ogólnodostępnych w przestrzeni publicznej parku przy 

Domu Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 w godz. 12.00-18.00 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa. Wykonawcą odpowiedzialnym za przebieg i realizację 

wydarzenia jest Fundacja GESTA z siedzibą w Kaliszu, ul. Podmiejska 7/73 62-800 Kalisz, adres do korespondencji: Wioska Żywej Archeologii,  

ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa, nr KRS: 592998. 

3. Wykonawca jest zobowiązany odmówić wstępu na teren Wydarzenia: 

a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, 

napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

2. Na terenie Wydarzenia zaleca się zakrywanie ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały 

ochrony osobistej. Zaleca się tez dezynfekcję rąk przed wejściem do strefy Wydarzenia. Płyny do dezynfekcji rąk zapewnia Wykonawca. 

3. Na miejscach wyznaczonych dla uczestników obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu i zajmowania wyznaczonych przestrzeni. 

Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami. 

4. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy uczestnika, który: 

a) uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia, 

b) ma orzeczoną niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności bądź potrzebę kształcenia specjalnego, 

c) ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem, 

d) uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje. 

5. Wszystkich uczestników dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach z zachowaniem bezpiecznego dystansu, z wyjątkiem uczestników 

wymienionych w ust. 4. 

6. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu: 

a) wchodzenia do strefy Wydarzenia, 

b) zajmowania miejsc przy poszczególnych atrakcjach, 

c) opuszczania terenu Wydarzenia. 

7. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb 

jak i poleceń Wykonawcy oraz służb porządkowych. 

8. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. 

9. Wykonawca utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji Wydarzenia obecnie i w przyszłych latach. Wizerunek osób 

przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych 

oraz promocyjnych. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i publikacje wizerunku. 

10. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego 

dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS CoV 2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie 

trwania Wydarzenia. Jednocześnie Wykonawca i Organizator zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przerwania wydarzenia w przypadku zmiany lub 

zaostrzenia przepisów i zaleceń dotyczących organizacji wydarzeń z udziałem publiczności. 

11. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.  

12. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

13. Uczestnicy niestosujący się do poleceń obsługi Wydarzenia w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych 

uczestników, zostaną poproszeni o opuszczenie strefy Wydarzenia. 

14. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez: 

a) zapewnienie personelu obsługi porządkowej, 

b) udostępnienie środków do dezynfekcji i zaplecza higieniczno-sanitarnego. 



15. Zabrania się 

a) wnoszenia napojów (w tym alkoholowych), w szklanych butelkach i puszkach 

b) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych i innych elementów wyposażenia wydarzenia, 

c) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia, 

d) korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) na stronie internetowej: www.dkswit.com.pl 

b) przy wejściach na teren Wydarzenia. 

17. Organizatorowi oraz Wykonawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego 

przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia. 

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2020 roku i obowiązuje przez cały czas trwania Wydarzenia, a także po jego zakończeniu do czasu 

opuszczenia terenu wydarzenia przez ostatniego uczestnika. 

19. Organizator ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 


