
REGULAMIN IMPREZY: „DZIEŃ DOBRY, DZIEŃ KOBIET” 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  1

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników 
dalej, jako „Uczestnicy”) wydarzenia (dalej jako „Impreza”). 

2. Organizatorem Imprezy jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu, ul.Umultowska 
114, 61-614 (dalej, jako „Organizator”).  

3. Impreza odbywa się w dniu 07 marca 2019r. od godziny 17:00 – 20:45.  

4. Impreza kierowana jest do mam, sióstr, babć, opiekunek i ciotek uczniów szkoły  
i przedszkola ZSP nr 9 w Poznaniu. 

5. Impreza ma charakter zamknięty (tylko na zapisy w sekretariacie). 

6. Impreza odbywa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 na ul. Umultowskiej 114.  

7. Impreza jest bezpłatna. 

8. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników Imprezy. Osoby przebywające na 
terenie imprezy, w czasie jej trwania zobowiązane są stosować się do postanowień 
niniejszego regulaminu oraz do regulaminu obiektu.  

9. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników Imprezy w czasie 
trwania Imprezy, na terenie Imprezy.  

 
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 
IMPREZY  

1. Wejście na Imprezę jest możliwe po potwierdzeniu zgodności z listą zgłoszeniową uzyskaną 
z Sekretariatu Szkoły ZSP nr 9 w Poznaniu. 

2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać 
postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników szkoły  
i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa  
i porządku.  

3. Na teren imprezy nie będą wpuszczone lub zostaną usunięte osoby:  
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a) które odmawiają poddania się czynności sprawdzania uprawnień do przebywania na 
terenie imprezy, legitymowania, lub nie posiadających dokumentów tożsamości,  

b) osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających lub innych środków 
psychotropowych,  

c) które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku Imprezy. 

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie uczestniczenia w Imprezie:  
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  
b) materiałów łatwopalnych, wybuchowych i pirotechnicznych,  
c) środków trujących i promieniujących,  
d) napojów alkoholowych,  
e) materiałów niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie pożarowe,  
g) środków odurzających lub substancji psychotropowych,  
h) zwierząt. 

5. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
niego na terenie Imprezy oraz w stosunku do innych jej Uczestników jak i za szkody 
wyrządzone na mieniu Organizatora.  

6. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas uczestniczenia w Imprezie 
rzeczy należące do Uczestników.  

7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy. 
Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 
promocyjnych szkoły, na co uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę.  

8. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy  
z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora.  

10. Organizator może odwołać Imprezę z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez 
uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec 
jakichkolwiek osób.  

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek.  

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Imprezy jest ZSP9 przy ul. 

Umultowskiej 114. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@zsp9-poznan.pl 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w Imprezie.  

4. Uczestnikom Imprezy, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do 

 a) sprostowania danych, 
 b) usunięcia danych,  
 c) ograniczenia przetwarzania danych,  
 d) przenoszenia danych,  
 e) wniesienia sprzeciwu,  
 f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6.  Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
 a) imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa z uczniem szkoły 

7.  Uczestnikom Imprezy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych       
     Osobowych.  

8.  Uczestnik Imprezy zezwala na wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć z imprezy w celu   
     informowania o przebiegu.  
  
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do  
      zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych    
      osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa  
      odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia  
      oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności  
     osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.Organizator  
     w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

Strona �  z �3 4

mailto:marita.lipska@zsp9-poznan.pl


 a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  
 b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
 c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych  
     lub w inny sposób przetwarzanych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 
Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.  

3. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 
Regulaminu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2019r.  

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora a w trakcie imprezy przy wejściu do 
szkoły.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  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