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REGULAMIN IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ 

POD NAZWĄ „ORSZAK PRZYJACIÓŁ ŚW. FRANCISZKA” 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W PARKU KĘPA POTOCKA W WARSZAWIE 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany jest przez organizatora celem zapewnienia 

bezpieczeństwa imprezy i określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez 

nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim,  

a ponadto reguluje prawa i obowiązki uczestników imprezy. 

2. Organizatorem jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Łomiańskiej 5, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037904, NIP: 118-14-28-385, 

Regon: 014902795 (dalej jako „Organizator”). 

3. Impreza kulturalno-rekreacyjna pod nazwą „ORSZAK PRZYJACIÓŁ ŚW. FRANCISZKA” (dalej jako 

„Impreza”) to wydarzenie rodzinne, rozpoczynające się wspólnym przemarszem dzieci i dorosłych wraz  

z domowymi zwierzętami, po którym Organizator zaprasza na rodzinny festyn. Celem Imprezy jest 

zwrócenie uwagi na losy niepełnosprawnych, ubogich, jak również zwierząt i pobudzenie ludzkiej 

wrażliwości i empatii.  

4. Impreza odbędzie się dnia 2 października 2016 r. w godzinach 12:00-17:00 na wyznaczonym fragmencie 

terenu Parku Kępa Potocka w Warszawie (dalej jako „Teren Imprezy”). 

5. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”). 

6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały 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. 

7. O prawidłowy przebieg Imprezy będą dbały specjalnie powołane do tego przez Organizatora osoby (dalej 

jako „Personel Organizatora”). 

8. Kontakt z Organizatorem można uzyskać: 

 pod adresem: ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa; 

 pod numerem telefonu: (+48) 22 486 96 99 w godz. 07:30-15:30 w dni robocze 

(opłata dla Konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe 

połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta 

Konsument); 

 korzystając z adresu poczty elektronicznej: fundacja@dzieciom.pl . 

 

§ 2 Udział w Imprezie 

 

1. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem. 

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich 

odpowiedzialność. 

3. Psy i inne zwierzęta mogą być wprowadzane na teren Imprezy wyłącznie z odpowiednim 

zabezpieczeniem (kaganiec i smycz lub przenośna klatka). 

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 
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c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

e) napojów alkoholowych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

g) bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu. 

5. Personel Organizatora może: 

1) odmówić udziału w Imprezie:  

a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków,  

b) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,  

o których mowa w ust. 4 powyżej,  

c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego;  

2) wyprosić z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 

publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Imprezy; 

3) wyprosić z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, o których mowa w pkt. 1). 

 

 § 3 Prawa i obowiązki uczestników Imprezy 

 

1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są 

zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,  

a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic 

informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. 

2. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających. 

3. Zabrania się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

działalności zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy. 

 

§ 4 Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy 

 

1. Personel Organizatora: 

a) udziela informacji na temat wszelkich atrakcji mających miejsce w trakcie Imprezy; 

b) pilnuje przestrzegania postanowień Regulaminu; 

c) reaguje na skargi składane przez osoby uczestniczące w Imprezie. 

2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, w tym wizerunku osób w niej 

uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

3. Uczestnik biorąc udział w Imprezie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 

społecznościowych i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających  

w zakresie realizacji jego celów statutowych, w pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego 

zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach 

informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora  

w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej kampanią informacyjną lub promocyjną. Przedmiotowa 

zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku może być w każdej chwili 

cofnięta. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione na Terenie Imprezy. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na Terenie Imprezy przez osoby trzecie.  

 

§ 5 Reklamacje 

 

1. Reklamacje na piśmie można przesłać za pośrednictwem poczty na adres wskazany w § 1 ust. 8 

Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

fundacja@dzieciom.pl, w temacie wpisując: Reklamacja.  
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2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do 

korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na 

reklamację, jeśli zgłoszono prośbę o otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, datę, dokładny opis czego dotyczący reklamacja, a także preferowany sposób 

poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

3. Organizator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zgodnie z danymi 

wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Organizator zwróci się o ich 

uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Prawo do posługiwania się nazwą oraz logo Imprezy przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Imprezy w każdym czasie z przyczyn 

będących poza kontrolą Organizatora.  

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

 na stronie internetowej Organizatora, tj. www.dzieciom.pl; 

 w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Uczestnik biorąc udział w Imprezie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego 

treść. 

6. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora uchwałą z dnia 28 września 2016 r. 
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