
REGULAMIN IMPREZY: ¡Hola! ¿Qué tal? Hiszpański Dzień Kobiet 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

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 16 marca 2023r. od godziny 17:00 – 21:00.  

4. Impreza ma charakter zamknięty (tylko na zapisy w Portierni szkoły i dla społeczności       

szkolnej). 

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

w Poznaniu.  

6. Impreza jest bezpłatna. 

7. 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.  

8. 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 Portierni Szkoły ZSP nr 9 w Poznaniu. 

2. Wprowadzanie osób nie będących społecznością szkolną na Teren Imprezy jest 

zabronione.  
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3. 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                        

oraz przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa                

i porządku.  

4. Na teren imprezy nie będą wpuszczone lub zostaną usunięte osoby:  

a) niepełnoletnie i nie będące kobietami, 

b) które odmawiają poddania się czynności sprawdzania uprawnień do przebywania na                

terenie imprezy, legitymowania, lub nie posiadających dokumentów tożsamości,  

c) osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających lub innych środków    

psychotropowych,  

d) które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku 

publicznego.  

5. Zakazane jest:  

a) niszczenie oznaczeń, tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na           

Terenie Imprezy. 

 

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów,             

mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 

przebywających na Imprezie.  

6. 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, 
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g) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

h) psów lub innych zwierząt. 

7. 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.  

8. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas korzystania z Imprezy 

rzeczy należące do Uczestników.  

9. 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.  

10. Wchodząc na teren Imprezy Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

przez Organizatora działającego w imieniu Klienta swojego wizerunku utrwalonego na 

zdjęciach i filmach dotyczących Imprezy bez żadnych ograniczeń terytorialnych                 

i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie,         

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp        

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Uczestnik biorący udział w imprezie godzi się 

na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.  

13. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu działania Imprezy     

z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora.  

14. Organizator może odwołać Imprezę z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez 

uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec 

jakichkolwiek osób.  

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 

zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych            

za bezpieczeństwo i porządek.  
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III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować 

zgodnie z poniższą instrukcją:  

a) powiadomić Organizatora, 

b) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 

zagrożenia.  

2. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń                  

i zarządzeń Organizatora. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.  

2. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego stycznia 2023 r.  

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, w trakcie imprezy przy wejściu do 

szkoły oraz na stronie szkoły www.zsp9-poznan.pl.  

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