Regulamin Parady pn. „Wakacje z duchami”
§1
Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Parady pn. „Wakacje z duchami”, zwanej dalej
„Paradą” oraz sposoby zachowania się jej uczestników, podczas trwania i przebiegu Parady w celu
zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom, organizatorom Parady oraz wszystkim osobom,
uczestniczącym w Paradzie.
§2
Organizatorem Parady jest Świebodziński Dom Kultury, z siedzibą w Świebodzinie przy ulicy
Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin, reprezentowany przez Stanisława Mosiejko, dyrektora
Świebodzińskiego Domu Kultury, zwany dalej „Organizatorem”.
§3
1.Termin Parady: 10.07.2020 roku, godzina rozpoczęcia: 21:00, godzina zakończenia 23:00.
2. Parada organizowana jest w Świebodzinie (woj. lubuskie).
3. Parada rozpoczyna się przy siedzibie Organizatora (przy ul. Piłsudskiego), dalej następuje
przemarsz do parku Chopina, następnie ww. parkiem przemarsz pod ruiny świebodzińskiego
zamku, dalej na parking przy kościele pw. Św. Michała Archanioła. Parada zakończy się w starej
fosie miejskiej, przy ul. Okrężnej.
§4
1. Uczestnikiem Parady może być każda osoba - zwana dalej „Osobą Uczestniczącą” lub „Osobami
Uczestniczącymi”.
2. Liczba miejsc w Paradzie jest ograniczona i wynosi maksymalnie 150 osób.
3. Osoby Uczestniczące w Paradzie mogą poruszać się tylko pieszo, za wyjątkiem osób
niepełnosprawnych oraz dzieci w wózkach dziecięcych.
4. Uczestnicy Parady poruszają się tylko chodnikami lub w miejscach przeznaczonych dla ruchu
pieszego.
5. Warunkiem uczestniczenia w Paradzie jest ubiór zgodny z tematyką wydarzenia.
§5
Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:
1) przebywania na terenie Parady, obejmującym wydzieloną część chodnika lub parku.
2) bezpłatnego uczestniczenia w Paradzie,
3) korzystania z pomocy osób odpowiedzialnych za opiekę nad przebiegiem Parady, zwanych dalej
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„Służbą Porządkową” w razie wystąpienia takiej potrzeby,
4) zgłaszania Służbie Porządkowej zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencje.
§6
Osobom Uczestniczącym zabrania się w szczególności:
1) przekraczać wyznaczone przez Służby Porządkowe linie ograniczające teren Parady,
2) wnosić oraz używać na terenie Parady materiałów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych,
narkotyków, broni, środków odurzających, substancji psychotropowych, cieczy zabronionych oraz
cuchnących lub mogących narazić inne Osoby Uczestniczące na zabrudzenie lub
niebezpieczeństwo, pod groźbą wezwania odpowiednich Służb Porządkowych, mundurowych lub
całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Paradzie.
3) głoszenia treści oraz dystrybucji materiałów propagujących treści faszystowskie, nazistowskie,
totalitarne, komunistyczne,
4) głoszenia treści:


nawołujących do dyskryminacji, przemocy i nienawiści na tle przynależności narodowej,
etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, orientacji seksualnej,



obrażających uczucia lub symbole państwowe i religijne,



naruszających prywatność, dobra osobiste i godność osób trzecich,



wulgarnych nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych, uznanych
powszechnie za moralnie naganne,



propagujących alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne,



naruszających prawo polskie i międzynarodowe oraz naruszających zasady współżycia
społecznego.
§7

1. Do Służby Porządkowej Parady należą pracownicy Świebodzińskiego Domu Kultury.
2. Decyzje podejmowane przez Służbę Porządkową Parady w zakresie jej zadań nie podlegają
dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez Osoby Uczestniczące, o ile nie są sprzeczne
z prawem powszechnie obowiązującym w tym zakresie.
3. Każdy członek Służby Porządkowej Parady posiada komplet informacji na temat Parady.
4. Służba Porządkowa Parady odpowiada za kontakt pomiędzy Organizatorem Parady,
Osobami Uczestniczącymi, a innymi służbami porządkowymi (np. Policją) i służbami medycznymi.
5. Służba Porządkowa Parady po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez Uczestników
Parady ma prawo:
1) nakazać zaprzestania łamania regulaminu Parady,
2) nakazać opuszczenie terenu Parady,
3) zwrócić się o pomoc do innych służb porządkowych (np. Policja).
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§8
Organizator Parady zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Parady oraz usunięcia
z terenu Parady osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić
inne Osoby Uczestniczące na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia lub osoby takie nie
przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.
§9
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. O sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator Parady.
3. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
§10
Osoba Uczestnicząca, biorąc udział w Paradzie przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu
za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania im, jak i decyzjom Organizatora,
Służby Porządkowej Parady i przedstawicieli innych służb porządkowych (np. Policji) podczas
trwania Parady.
§11
Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie Parady oraz w trakcie dotarcia
i powrotu z Parady. Każdy uczestnik bierze udział w Paradzie w sposób dobrowolny i na własną
odpowiedzialność. Rodzice, opiekunowie prawni nie są zwolnieni na czas trwania Parady z opieki
nad swoim potomstwem, prawnymi wychowankami.
§12
1. Organizator utrwala przebieg Parady dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Parady
i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Parady może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na udział w Paradzie wyrażają
jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub wizerunku swoich
podopiecznych, w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. W celach promocji wydarzenia fotografie oraz nagrania filmowe będą mogły zostać
opublikowane na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych administrowanych
przez Organizatora jak również w materiałach promocyjnych wydawanych przez Organizatora
w wersji papierowej.
3. Mając na względzie zapisy 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
każdy Uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych, która jest
dostępna na stronie internetowej Świebodzińskiego Domu Kultury pod adresem:
www.sdk.swiebodzin.pl (w zakładce RODO) oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Piłsudskiego
39/41, 66-200 Świebodzin.
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§13
1. W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
a) Uczestnicy powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
b) Każdy z Uczestników przed, w trakcie, jak również po Paradzie, musi pozostać w wyznaczonym
przez obsługę miejscu.
c) Organizator będzie na bieżąco wydawał konkretne koordynaty dla Uczestników Parady.
d) Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały
czas trwania Parady. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na
teren Parady. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia.
Uczestnik Parady ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
e) Na teren Parady zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby,
na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem
epidemiologicznym.
§14
Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora Parady:
www.sdk.swiebodzin.pl
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