
Regulamin festynu rekreacyjnego „Mestwinada 2018” 

Termin: 16 czerwiec 2018 r. 

Miejsce: Ośrodek Adaptacyjny, ul.Mestwina 32  

1. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Puckie Stowarzyszenie 

Wspierające Osoby Niepełnosprawne umysłowo „Razem”, zwanym dalej 

„organizatorem” i dotyczy imprezy masowej — Mestwinada 2018 w dniu 16 czerwca 

2018r., w godz. 10.00 — 15.00 na terenie Ośrodka Adaptacyjnego , ul. Mestwina 32 w 

Pucku. 

2. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Puck. 

3. 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.  

4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i 

korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza. 

5. Festyn jest imprezą otwartą dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz mieszkańców 

ul. Mestwina. 

6. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —  

uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

7. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób   

przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych na stronie internetowej www.wtzpuck.pl lub Facebook: Mestwin Razem 

8. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie trwania festynu. 

9. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Odmowa zastosowania 

się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

11. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń 

znajdujących się na terenie imprezy. 

12. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej 

osobom: 

• znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających, 

• posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 

odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające, 

• zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy, 

http://www.wtzpuck.pl/


13. Osoby obce przebywające w miejscu festynu bez zgody organizatora mogą zostać 

poproszone przez osoby porządkowe o opuszczenie terenu. 

14. W razie niezastosowania się do poleceń osób porządkowych przez osoby obce oraz w 

przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator ma prawo wezwać odpowiednie 

jednostki (policję, pogotowie, Straż Miejską) w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

15. Osobami porządkowymi są terapeuci zatrudnieni w Ośrodku. 

16. Głównym odpowiedzialnym za prawidłowy, bezpieczny i spokojny przebieg imprezy 

jest Dyrektor Ośrodka. 

17. Osobami mogącymi zastąpić Dyrektora w jego obowiązkach w czasie festynu są 

Koordynatorzy wtz i śds. 

18. Organizator pokrywa koszty związane z przeprowadzenia festynu i nie pokrywa 

kosztów przyjazdu uczestnikom festynu. Koszty związane z realizacją festynu 

finansowane są ze środków własnych, dotacji i sponsorów-darczyńców. 

19. Organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych oraz upominków dla uczestników 

festynu biorących udział w konkurencjach zorganizowanych na festynie. 

20. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

• w siedzibie organizatora,  

• na stronie internetowej. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy 

oraz kodeksu cywilnego. 

22. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej. 

23. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festynu. 

ORGANIZATOR  

 

 

 

 


