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Regulamin 
Festynu z okazji „Dnia Dziecka 2022” 

 
 
1. Organizator:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4, nr tel. (082) 5721-259, 

www.mosir.wlodawa.eu 
 
2.     Cel :   
a) zachęcanie i kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnego, 
b) integrowanie ze środowiskiem rówieśników, 
c) popularyzowanie rekreacyjnych form ruchowych, 
d) zachęcanie do zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i intelektualnej, 
e) wdrażanie zasady "fair play" w rywalizacji sportowej, 
f) kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i współodpowiedzialności, 
g) rozwijanie zainteresowań, umiejętności i uzdolnień adekwatnych do możliwości dzieci. 
 
3.     Miejsce: 
 Włodawa Boisko „Orlik” ul. Szkolna 4. 
 
4.     Termin:  
3 czerwca 2022 r. godz. 16:00 - 19.00 
 
5.     Uczestnictwo:  
a) festyn ma charakter otwarty, 
b) prawo udziału mają dzieci w wieku 6-12 lat, 
c) udział w grach i zabawach sportowych jest bezpłatny, 
d) organizatorzy festynu nie zapewniają dzieciom bezpośredniej opieki w trakcie trwania imprezy, 
e) dzieci mogą uczestniczyć w festynie pod opieką osób dorosłych (rodziców/opiekunów 

prawnych) i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 
 
6. Zasady porządkowe i bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie festynu: 
a) celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad i zachowania się 

osób obecnych na festynie oraz korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, 
a także znajdujących się na nim urządzeń, 

b) Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zaplanowanych konkurencji, 
c) niniejszy regulamin obowiązuje na terenie, na którym odbywa się festyn sportowo -

rekreacyjny, 
d) osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego 

terenu ustalonym przez Organizatora oraz niniejszemu regulaminowi. Wejście na teren 
imprezy oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu, 

e) niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora oraz 
w dniu festynu przy wejściu na teren kompleksu Boisk „Orlik” Włodawa, ul. Szkolna 4, 

f) regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na 
terenie, na którym odbywa się festyn.  Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do 
postanowień niniejszego regulaminu, 

g) dzieci uczestniczą w grach i zabawach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad 
nimi opiekę (rodzic/opiekun prawny), 

h) uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są 
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 
imprezie, 
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i) uczestnicy gier i zabaw oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą 
stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 
bezpieczeństwa i porządku, 

j) uczestnicy festynu zobowiązani są również do przestrzegania regulaminów obiektów, na 
którym odbywa się impreza, 

k) punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy znajduje się 
w recepcji MOSiR i  jest wyraźnie oznakowany, 

l) za szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy przez osoby nieletnie/dzieci/osoby trzecie 
odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni, 

m) wszelkie urządzenia techniczne służące do prawidłowego przebiegu imprezy mogą obsługiwać 
jedynie osoby upoważnione przez Organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje 
do przeprowadzania tego rodzaju czynności. 

 
7. Postanowienia końcowe:  
a) każdy uczestnik biorący udział w festynie a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun 

prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (MOSiR 
Włodawa) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

b) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora dostępna jest na 
stronie www.mosir.wlodawa.eu 

c) akceptując regulamin każdy uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun 
prawny) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także 
wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz 
na portalach internetowych, a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów, 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, a także za rzeczy 
pozostawione na obiekcie sportowym, 

e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, 
f) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania festynu w przypadku: 

 niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
 oraz innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od Organizatora. 

 
 
                                                                                                         DYREKTOR MOSiR 
                                                                                                        Teresa Zaleńska - Sak 
 
 


