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1. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski w Sułkowicach,  Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach oraz Sułkowicki 

Ośrodek Kultury. 

2. Partnerem „Dnia Dziecka ze strażakami na sportowo” jest Świetlica Środowiskowa. 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział wszystkie dzieci z terenu gminy Sułkowice, pod 

warunkiem, że będą w obecności osoby dorosłej, która bierze za nie odpowiedzialność.   

4. Osoby biorące udział w Dniu Dziecka zobowiązane są do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie 

wydarzenia, w tym zwłaszcza do: 

 dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem zabaw na poszczególnych punktach (płyn dezynfekcyjny jest udostępniony przy 
wejściu na teren wydarzenia oraz przy każdym punkcie zabaw), 

 zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą na terenie wydarzenia,  

 wyłączeni z tego obowiązku są: 

 rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 

 osoby z niepełnosprawnościami, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego i ich opiekunowie, 

 osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo. 

5. Brak stosowania się do reżimów sanitarnych spowoduje, że Uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do 
powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się, zostanie poproszony o opuszczenie terenu 
wydarzenia. 

 
6. W przypadku osób z objawami zakażenia wirusem typu SARS-CoV-2 (podwyższona temperatura, kaszel, duszności), 

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia ich na teren wydarzenia. 

7. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w wydarzeniu osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi 
zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających. 

8. Na teren obiektu na którym odbywa się wydarzenie obowiązuje zakaz wjazdu samochodami, motocyklami, quadami, 
za wyjątkiem służb ratowniczych oraz Organizatorów. Parking dla uczestników znajduje się obok Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Sułkowicach. 

9. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia wszelkich materiałów lub przedmiotów 
niebezpiecznych, w szczególności broni, petard, zimnych ogni, rac, noży oraz używania otwartego ognia. 

10. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia oraz pozostawiania resztek jedzenia lub picia.  

11. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na utrwalenie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie, wizerunku Uczestnika, 
oraz wizerunku dziecka/dzieci pozostających pod jego opieką. Użytkownik tym samym wyraża zgodę na utrwalanie  
i rozpowszechnianie swojego wizerunku, oraz wizerunku dziecka/dzieci pozostających pod jego opieką, na zasadach 
opisanych w Regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, oraz wizerunku dziecka/dzieci 
pozostających pod jego opieką, we wszelkich materiałach wydawanych i rozpowszechnianych, w każdej formie lub 
technice, w tym w formie fotografii, w Internecie, w wydawnictwach Organizatora w celu promocji działalności 
Organizatora, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz profilu Organizatora na portalach 
społecznościowych oraz na rozpowszechnienie wizerunku w celu promocji wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć  
i materiałów filmowych na stronie internetowej wydarzenia, materiałach i kanałach online oraz we wszelkich 
drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne 
dla wzięcia udziału w wydarzeniu. 

12. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych użytkowników: wizerunek. 

13. Organizator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych (IODO), z którym można się kontaktować poprzez 
email: iodo@sulkowice.pl. 

14. Wejście na teren, na którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptacja 
Regulaminu jest niezbędna do korzystania z wydarzenia. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i przesunięcia terminu wydarzenia, ze względu na niekorzystne 
warunki atmosferyczne. 
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