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REGULAMIN WYDARZENIA  
„Razem z ZUMBĄ”  

 
I. Organizator 

Stowarzyszenie MAGNOLIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Achillesa 14/1.  
 

II. Miejsce i termin 
Kort tenisowy na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku, 80-299 Gdańsk ul. Wodnika 
57. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia na 
świeżym powietrzu zajęcia mogą być przeniesione do sali gimnastycznej lub pod dach wejścia głównego 
ZSO nr 2. Decyzję o ewentualnym przeniesieniu zajęć podejmie organizator bezpośrednio przed 
wydarzeniem. 
Terminarz wydarzeń publikowany jest na fb w wydarzeniu razem z zumbą lato trwaj. 

 
III. Zobowiązania  

1. Regulamin obowiązuje na terenie wydarzenia o nazwie „Razem z ZUMBĄ” organizowanego w terminach 
wymienionych w punkcie II, zwanej dalej „wydarzeniem”, której organizatorem jest Stowarzyszenie 
Magnolia, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Achillesa 14/1, zwanym dalej „organizatorem”. 

2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom 
niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego.  

4. Regulamin wydarzenia udostępniony jest dla uczestników wydarzenia:  

a) u obsługi na terenie wydarzenia,  
b) na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl, 
c) na profilu społecznościowym organizatora @magnoliastowarzyszenie w wydarzeniu Razem z ZUMBĄ. 
 

IV. Zgłoszenia 
Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 

 
V. Uczestnictwo 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. 
2. Uczestnikami wydarzenia może być każda osoba.  
3. Dzieci na terenie wydarzenia mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. 

VI. Dodatkowe warunki uczestnictwa 
1. Osoby objęte kwarantanną na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestników z użyciem bezdotykowego 

termometru. 
3. Podczas wydarzenia należy utrzymywać określoną odrębnymi przepisami odległość co najmniej 2 metrów 

od innych uczestników.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w celu zapewnienia dystansu 

społecznego ustanowionego odrębnymi przepisami. W takiej sytuacji decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu powinny posiadać obuwie sportowe. 

http://www.magnoliastowarzyszenie.pl/
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6. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu wydarzenia należy zgłaszać do obsługi wydarzenia 
lub instruktora prowadzącego zajęcia. Osoby zaangażowane w organizację wydarzenia oznaczone są 
identyfikatorami.  

7. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników wydarzenia, sprzętu, 
wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora oraz 
ZSO nr 2, na terenie którego wydarzenie jest realizowane jak również do przestrzegania zasad niniejszego 
regulaminu oraz regulaminów korzystania z obiektów ZSO nr 2 w Gdańsku.  

8. Podczas trwania wydarzenia zabrania się prowadzenia handlu. 
9. Organizator zobowiązany jest do usunięcia z wydarzenia osób nietrzeźwych i zakłócających swoim 

zachowaniem przebieg wydarzenia. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne organizator występuje o 
pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się 
do organizatora lub bezpośrednio pod numer alarmowy pogotowia 999 lub 112. 
 

VII. Uprawnienia organizatora 
1. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do 
opuszczenia terenu wydarzenia,  

2. Zawiadomienia Policji, wobec osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także chronionego mienia.  
 

VIII. Zachowanie na wydarzeniu  
1. Każdy kto przebywa na wydarzeniu powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym 

osobom.  
2. Każdy przebywający na wydarzeniu jest zobowiązany stosować się do poleceń organizatora. 
 

IX. Zakazy  
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie wydarzenia: 
a)  napojów alkoholowych 
b) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych 
niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych  

c) środków odurzających oraz substancji psychotropowych  
d) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db.  
e) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie wydarzenia  
f) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.  
g) naruszenia nietykalności cielesnej osób,  
h) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia 

rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego  
i) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób  
j) przebywania osób objętych kwarantanną na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu. 

 
X. Odpowiedzialność  

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na wydarzeniu ponoszą odpowiedzialność karną, 
odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.  
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2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.  

3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu wydarzenia, każdą osobę nie stosującą się do powyższego 
Regulaminu albo której obecność na terenie wydarzenia mogłaby być interpretowana jako źródło 
zagrożenia innych osób.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez 
uczestników wydarzenia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione mienie ani za szkody w mieniu 
uczestników. 

 
XI. Utrwalenie przebiegu wydarzenia  

1. Wydarzenie będzie utrwalane w postaci fotograficznej oraz audio i video.  

2. Materiały audio i video mogą być publikowane na: 

a. na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl, 
b. na profilu społecznościowym fb organizatora @magnoliastowarzyszenie, 
c. na profilu Instagram organizatora @magnolia_stowarzyszenie, 
d. na kanale YT organizatora. 
3. Materiały audio i video mogą być udostępnione operatorowi projektu i współfinansującym projekt. 

4. Wejście na teren wydarzenia, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 
jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji 
materiałów w postaci fotografii oraz audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt XI ppkt 2 i 3.  

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 

 

 

 

 

Organizator: 

 

 

Stowarzyszenie MAGNOLIA 

80-299 Gdańsk, ul. Achillesa 14/1 

http://www.magnoliastowarzyszenie.pl/

