
Regulamin Imprezy plenerowej „MotoFolk 2021, Dożynki Gminno-Parafialne”.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Imprezy plenerowej „MotoFolk 2021, Dożynki Gminno-Parafialne” 
organizowanej 4-5 września 2021 r. na terenie wokół strażnicy OSP w Grabnie, zwanej dalej 
„Imprezą” jest Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Współorganizatorem Imprezy są: Gmina Sędziejowice oraz Grupa Motocyklowa „Forever 
Young.
3. Regulamin Imprezy zwany dalej „Regulaminem” 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 stosować się do 
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Podstawą niniejszego Regulaminu jest w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4
czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

II. Zasady organizacyjne, porządkowe i sanitarne obowiązujące na terenie Imprezy

1. Wstęp na Imprezę jest wolny (niebiletowany).

2. Liczba osób mogących wziąć udział w Imprezie jest ograniczona zgodnie z Rozporządzeniem i 
Wytycznymi, o których mowa w pkt. I.5.

3. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. "Teren wydarzenia” 
oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na 
które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

4. Teren, na którym odbywa się Wydarzenie otwierany jest 30 minut przed rozpoczęciem 
Wydarzenia i zamykany dla uczestników po wejściu na teren wydarzenia ustalonej liczby 
uczestników.

5. Płyny dezynfekujące znajdują się na terenie imprezy w miejscach oznaczonych przez 
organizatora.

6. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy 
maseczki zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek ochronnych na ręce.

7. Każdy uczestnik  oświadcza, że  jeżeli  w  ciągu  ostatnich  14  dni  przed  udziałem w imprezie  
miałby/aby  bezpośredni  kontakt  z  osobą  z  potwierdzonym  zakażeniem  COVID-19,  osobą  
poddaną  kwarantannie  lub  izolacji  z  powodu  COVID-19,  osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni 
powróciła z zagranicy lub osobą, która miała widoczne objawy  chorobowe  lub była  narażona  na  
kontakt  z  osobą  zarażoną, zaobserwował u siebie i osób, w otoczeniu których przebywały w ciągu
ostatnich 14 dni, objawy koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37,5 stopni C, kaszlu, 
duszności itd.), ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w imprezie.



8. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego,
a w szczególności zdezynfekowania rąk przy wejściu i wyjściu z wydarzenia oraz zachowania 
odstępu 1,5 m bądź zakrycia ust i nosa; 

8. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami, o którym mowa w pkt. 8 nie dotyczy:
a. osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan 
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

9. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna 
prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi pieczę.

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

11. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, 
wyznaczone przez Organizatora.

12. 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,
c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
d. prowadzenia agitacji politycznej, kampanii informacyjnej, zbiórek pieniędzy, bądź innych 
zorganizowanych aktywności bez porozumienia z Organizatorem.

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

14. Zabrania się wnoszenia na teren 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.

15. Zakazuje się wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.

16. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej 
lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy. Organizator jest uprawniony do:
a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do 
opuszczenia Imprezy,



b. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

17. 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.

18. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na 
terenie Imprezy.

19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować 
zgodnie z poniższą instrukcją:
Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest powiadomić 
Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i 
mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu oraz 
powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

20. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb 
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.

21. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie 
wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać 
wykorzystane w celach promocyjnych i reklamowych organizatora oraz współorganizatorów i 
partnerów. Udział w wydarzeniu z osobą niepełnoletnią jest równoznaczny z udzieleniem 
powyższej zgody w imieniu dziecka.

22. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora, włącznie z odwołaniem 
imprezy.

23. 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.

24. Impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych.

25. Zasady uczestnictwa w Imprezie lub przebywania na terenie Imprezy mogą być uzupełniane lub
zmieniane w każdym czasie.

26. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

27. Regulamin dostępny jest w Punkcie Organizatora na terenie i podczas trwania Imprezy, 
obowiązuje od 4 września 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 


