
Załącznik do Zarządzenia nr OPS-KP.020.9.2019
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

z dnia 20 lutego 2019 roku

Regulamin imprezy z okazji Dnia Kobiet 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem” określa  zasady  organizacyjne

i porządkowe imprezy z  okazji  Dnia  Kobiet  w tym termin,  miejsce  Imprezy,  zasady

zachowania  osób,  biorących  udział  w imprezie  i  korzystania  przez  nie  z  terenu,  na

którym jest przeprowadzana, a także urządzeń znajdujących się na nim.

2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

1) Organizator  -  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Andrychowie  –  Dział  Profilaktyki

Środowiskowej – Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna, ul. Metalowców 10,

34 – 120 Andrychów tel. 33 875 24 29;

2) Świetlica  – Świetlica  Środowiskowo - Socjoterapeutyczna  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Andrychowie;

3) OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej,

4) Współorganizator:

Roxella Centrum Rehabilitacji i SPA, ul. Krakowska 160, 34-120 Andrychów, 

FINEZZ Dance & Fitness, ul. Lwowska 76, 34 – 100 Wadowice

Zespół Szkół nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Andrychowie 

5) Impreza – Dzień Kobiet;

6) Uczestnik – uczestnik Imprezy;

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

przebywać na terenie budynku OPS w Andrychowie, ul. Metalowców 10. 

4. Celem Imprezy jest:

a) Zaakcentowanie i uczczenie Święta Kobiet

b) Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia;

c) Wspieranie  rodziny  w  procesie  kształtowania  właściwych  postaw  sprzyjających

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu;

d) Współpraca z rodzicami i dziećmi;

e) Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj. zabawa poprzez taniec, ruch, zajęcia

manualne;
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f) Motywowanie  i  aktywowanie  dzieci  mające  na  celu  zainteresowanie  edukacją,

rozwojem swoich umiejętności. 

5. Szczegółowy program Imprezy dostępny jest w Świetlicy.

§ 2

Organizacja Imprezy

1. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Impreza odbędzie się  w dniu: 09.03.2019r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w  Ośrodku

Pomocy  Społecznej  w  Andrychowie  –  Dział  Profilaktyki  Środowiskowej  –  Świetlica

Środowiskowo – Socjoterapeutyczna, ul. Metalowców 10, 34 – 120 Andrychów. 

3. Impreza  przeznaczona  jest  zarówno  dla  dzieci,  jak  i  młodzieży  wraz

z rodzicami/opiekunami prawnymi z terenu Gminy Andrychów, liczba miejsc ograniczona

do 60 osób.  

4. Osoby  zainteresowane  udziałem  w  Imprezie  mogą  dokonywać  zgłoszeń  do  dnia

06.03.2019 roku poprzez wskazanie liczby uczestników Imprezy, pod nr telefonu 33 875

24 29. 

5. Dzieci  poniżej  7  roku  życia  biorące  udział  w  Imprezie  winny  przebywać  pod  opieką

rodzica/opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej sprawującej nad nimi bezpośredni

nadzór

6. Wstęp na Imprezę jest wolny.

7. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z  przepisami  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych,  w  szczególności  Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie dla potrzeb Imprezy.

8. Osoby  uczestniczące  w  Imprezie  wyrażają  zgodę  na  bezpłatne  wykorzystanie  ich

wizerunku w ewentualnych materiałach zdjęciowych, filmowych, radiowych, publikacjach

promocyjnych realizowanych przez Organizatora i  Współorganizatorów nie będą z tego

tytułu zgłaszać żadnych roszczeń.

9. Organizator  nie  odpowiadają za  rzeczy  zgubione  i  pozostawione  na  terenie  OPS

Andrychów, ul. Metalowców 10. 
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10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  wszelkich  możliwych  zmian

w  przebiegu  Imprezy  z  przyczyn  nieprzewidzianych  i  niezależnych  od  Organizatora

i Współorganizatorów.

§ 3

Prawa i obowiązki

1. Za  bezpieczeństwo  osób  nieletnich  uczestniczących  w  Imprezie  odpowiadają

rodzice/opiekunowie prawni.

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie OPS Andrychów,

ul.  Metalowców  10,  obowiązani  są  zachowywać  się  w  sposób  niezagrażający

bezpieczeństwu  innych  osób  obecnych,  a  w  szczególności  przestrzegać  postanowień

Regulaminu w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i porządku.

3. Zakazane jest: 

a) niszczenie  oznaczeń  i  tablic  informacyjnych,  urządzeń  i  sprzętu  znajdującego  się

na terenie OPS Andrychów,  ul. Metalowców 10,

b) jakiekolwiek  działanie,  a  w  szczególności  rzucanie  jakichkolwiek  przedmiotów,

mogących  stanowić  zagrożenie  dla  życia,  zdrowia  lub  bezpieczeństwa  osób

przebywających na terenie budynku, 

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie budynku,

d)  prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na

terenie Imprezy.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) napojów alkoholowych,

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. Odpady żywności, opakowania itp. należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.

6.  Urządzenia  techniczne  znajdujące  się  na  terenie  Imprezy mogą być  obsługiwane tylko

przez osoby upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń jest niedozwolony.

7. W  przypadku  stwierdzenia  zakłócania  porządku  i  łamania  Regulaminu  Imprezy

Organizator ma prawo wezwać osobę winną tych czynów do opuszczenia terenu Imprezy.
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8.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy niezwłocznie

poinformować  o  tym  fakcie  Organizatora  lub  jednego  ze  Współorganizatorów oraz

wezwać najbliższą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej pod  nr telefonu 112, a także

inne odpowiednie służby ratownicze.

§ 4

Odpowiedzialność

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania Imprezy w celu jej rozpowszechniania.

2. Organizator i Współorganizatorzy Imprezy oświadczają, że treści przekazane przez nich

w trakcie  trwania  Imprezy  mają  charakter  wyłącznie  edukacyjny.  Organizator  wraz

ze Współorganizatorami  nie  ponoszą  żadnej  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe

u Uczestników  lub  osób  trzecich,  w  związku  lub  na  skutek  wykorzystywania  przez

Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Imprezy, w sposób

niezgodny z ich przeznaczeniem.

3. Uczestnicy Imprezy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone

przez nich na terenie Imprezy w stosunku do innych osób, jak i za szkody wyrządzone

w mieniu Organizatora i Współorganizatorów.

§ 5

Postanowienia końcowe

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

2. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora

http://ops.andrychow.eu/ oraz w Świetlicy.

3. Każda  osoba  przebywająca  na  tym terenie  w  czasie  trwania  Imprezy  obowiązana  jest

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje do czasu zakończenia Imprezy.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  trybie

przewidzianym do jego wprowadzenia.

http://ops.andrychow.eu/

