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REGULAMIN WYDARZENIA  
„Wakacyjne Planszówki”  

 
 
 
 

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

 
II. Miejsce i termin 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku, 80-299 Gdańsk ul. Wodnika 57 oraz teren osiedla 
Osowa. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia na 
świeżym powietrzu zajęcia mogą być przeniesione pod zadaszenie. Decyzję o ewentualnym przeniesieniu 
zajęć podejmie organizator bezpośrednio przed wydarzeniem. Terminarz wydarzeń publikowany jest na 
fb w wydarzeniu Wakacyjne Planszówki. 
 

III. Zobowiązania  
1. Regulamin obowiązuje na terenie wydarzenia o nazwie „Wakacyjne Planszówki” 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 Wakacyjne 

Planszówki. 
 

IV. Zgłoszenia 
1. Udział w Projekcie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnika przez zgłaszającego za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora ww.magnoliastowarzyszenie.pl, w zakładce 
inicjatywy ora w wydarzeniu na fb pt. Wakacyje Planszówki. 

2. Udział uczestnika w projekcie jest dobrowolny i jest wyrazem woli uczestnika i zgłaszającego. 

 

V. Uczestnictwo 

http://www.magnoliastowarzyszenie.pl/
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1. Dzieci poniżej 10 roku życia na terenie wydarzenia mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub 
opiekunów. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników, którzy nie zgłosili się na wydarzenie, oraz 
którzy samowolnie je opuścili. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu 
 

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. 
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.  
 

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. Odpowiedzialność  
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na wydarzeniu ponoszą odpowiedzialność karną, 

odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.  

2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.  
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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. 

6. Zasady bezpieczeństwa uczestników podczas Wydarzenia określa regulamin ZSO nr 2, a w zakresie 
poruszania się po drogach publicznych Prawo o ruchu drogowym 

7. Organizator nie sprawuje opieki dziennej nad uczestnikami, a uczestnicy przybywają na Wydarzeniu na 
własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

 

X. 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 X ppkt 2 i 3.  

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 

 

 

 

 

Organizator: 

 

 

Stowarzyszenie MAGNOLIA 

80-299 Gdańsk, ul. Achillesa 14/1 

http://www.magnoliastowarzyszenie.pl/

