
REGULAMIN TERENU IMPREZY CHARYTATYWNEJ      „SERCE DLA ANTOSIA” 

24.06.2022 – 25.06.2022 

1. Przed korzystaniem z obiektu, terenu instalacji i urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem obiektu wydanym przez 

właściciela zarządzającego obiektem i organizatora imprezy. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na 

imprezie, oraz informacje o sposobie udostępniania i korzystania z niego uczestnikom imprezy charytatywnej.  

2. Z obiektu mogą korzystać widzowie, osoby z obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z 

identyfikatorami – ORGANIZATOR, OBSŁUGA, STRAŻ, OCHRONA, LEGIONY ANTOSIA, GOŚCIE, ARTYŚCI. W razie zaistniałej konieczności należy 

poddać się pracownikowi ochrony z identyfikatorem możliwości:  

 Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

 Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty oraz 

alkohol.  

3. Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby posiadającą stosowną przepustkę, bądź osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR IMPREZY 

lub OBSŁUGA.  

4. Informacji na temat korzystania z punktów gastronomicznych udzielają sprzedawcy w punktach sprzedaży.  

5. W razie zaistnienia urazu wypadkowego proszę niezwłocznie zgłosić się do najbliższego punktu medycznego umiejscowionego przy 

budynku Hali Widowiskowo - Sportowej obok sceny.  

6. Ubikacje rozmieszczone są przy terenie imprezy w odległości ok. 100 m od budynku Hali Sportowo - Widowiskowej usytuowane w części 

boiska sportowego (bieżni).  

7. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu kontenerów i koszy na śmieci, dostarczonych przez PGKiM w 

Wołczynie.  

8. W sytuacjach awaryjnych – zagrożeniem pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem –stosować się zgodnie do poleceń wydawanych 

przez służby porządkowe, odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób.  

9. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane nie wpuścić na teren obiektu osób: 

 będących pod wpływem alkoholu i awanturujących się.  

10. W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłaszać się do pracowników obsługi, którzy posiadają identyfikatory, lub 

pracowników ochrony.  

11. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora (www.dom-kultury-wolczyn.eu) , w siedzibie organizatora, w 

punkcie informacyjnym na terenie imprezy w czasie jej trwania.  

12. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.  

13. Wejście na teren imprezy charytatywnej 24.06.2022 r. odbywa się poprzez zbiórkę przeprowadzaną przez osoby z identyfikatorami 

LEGIONY ANTOSIA ustawionych przy dwóch bramach (przy głównej bramie wjazdowej przy ul. Sienkiewicza oraz od strony parku) - jako 

wrzut do puszki kwoty min. 15 zł bez wydawania reszty. Lub poprzez potwierdzenie wpłaty na konto Antosia na stronie 

www.siepomaga.pl/walka-antosia  z dopiskiem „Imię i Nazwisko + Serce dla Antosia” za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Osoby wchodzące na teren imprezy są obowiązane posiadać na ręce założoną opaskę. 

Zwolnienie z opłaty biletu wstępu jako cegiełki dla Antosia przysługuje dzieciom do lat 3 oraz osobom niepełnosprawnym. 

14. Wejście na teren imprezy charytatywnej 25.06.2022 r. jest bezpłatny.  

OSOBOM WCHODZĄCYM I OBECNYM NA IMPREZIE CHARYTATYWNEJ „SERCE DLA ANTOSIA” ZABRANIA SIĘ:  

1. Wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych lub innych 

przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu.  

2. Wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.  

3. Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy 

tych instalacjach.  

4. Wchodzenia poza oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb obsługujących imprezę charytatywną „Serce dla Antosia”.  

5. Korzystania z dodatkowych atrakcji bez posiadania aktualnego biletu.  

6. Wstępu i korzystania z obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu i awanturującym się.  

7. Wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt.  

8. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy.  

9. Zaśmiecania terenu imprezy.  

15. Wchodząc na teren imprezy wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku poprzez dokumentację fotograficzną i 

filmową zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (“RODO"). 


