
                                 
 
 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ  
pn. VII WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO KARPIA oPOLSKIEGO 

organizowanej w dniu 07 października 2017 r. w Niemodlinie   
  
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dotyczy Imprezy plenerowej pn. VII Wojewódzkie 
Święto Karpia oPolskiego, zwanej dalej Imprezą - organizowanej przez Rybacką Lokalną Grupę 
Działania „Opolszczyzna” przy współorganizacji Zamku w Niemodlinie, Ośrodka Kultury w Niemodlinie, 
Gminy Niemodlin, Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie - która nie jest 
imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.). 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać 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. 

3. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez 
nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

• na stronie internetowej Organizatora, tj www.lgropolszczyzna.pl   

• w siedzibie lub na stronach internetowych współorganizatorów, 

• na terenie Imprezy, 

• u przedstawicieli Organizatora. 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
6. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w czasie trwania Imprezy w dniu 07 października 2017 r. 

 
 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY 
 

1. Miejscem imprezy jest teren Dziedzińca oraz Ogrodu Zamku Książęcego w Niemodlinie (ul. Rynek 55) 
wraz z udostępnionym terenem Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie. 

2. Impreza odbywa się w dniu 07 października 2017, w godzinach 11:00-18:00. 
3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich chętnych osób, a wstęp na nią jest 

wolny (za wyjątkiem zwiedzania Zamku z przewodnikiem w wyznaczonych godzinach). 
4. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad 

nimi pieczę. 
5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy, obowiązani są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w 
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń  przedstawicieli 
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

6. Zakazane jest:  
a)    niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na terenie Imprezy, 
b)    jakiekolwiek działanie mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie Imprezy, 
c)     niszczenie i zanieczyszczanie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy 

wraz ze zbiornikami wodnymi znajdującymi się na terenie Gospodarstwa Rybackiego Lasów 
Państwowych w Niemodlinie, 

d)   wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego 
użytku (płoty, mury, drzewa, dachy, urządzenia wodne itp.), 

e)  wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (zaplecze, wszelkie budynki 
administracyjne i gospodarcze znajdujące się na terenie Imprezy, tereny nieudostępnione do 
zwiedzania na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie, teren Zamku bez obsługi przewodnika),  



                                 
 
 

f)  wchodzenie oraz kąpiel w stawach hodowlanych znajdujących się na terenie Gospodarstwa 
Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie, 

g) sprzedawanie, reklamowanie, akwizycji, przeprowadzania zbiórkę pieniężnych bez zgody 
Organizatora, 

h)    załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 
i)     korzystanie z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.  

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 
a)     broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b)     materiałów wybuchowych, 
c)      wyrobów pirotechnicznych, 
e)     materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
f)      środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

9. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt bez kagańca i uwięzi. 
10. Przedstawiciele Organizatora Imprezy oraz Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w 

Niemodlinie są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń 
do wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy.  

11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z 
poniższą instrukcją: 
a) osoba, która zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy Plenerowej „VI 
Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego”  zobowiązana jest: 

 powiadomić Organizatora,  

 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia, 
b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb 
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, 
c) każda osoba  przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że: 

 w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, 

 należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć 
dopływ gazu,  

 nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (do tego 
celu służą gaśnice proszkowe), 

 w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne. 
12. Organizator Imprezy informuje, iż utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji i 

reklamy Imprezy oraz imprez Organizatora, a także sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób 
przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

13. Organizator Imprezy informuje, iż w związku z organizacją Imprezy posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z organizacją Imprezy.  

14. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  
15. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na 

teren, na którym odbywać się będzie Impreza. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego 
organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku 
dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i 
zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. Organizator może 
odmówić wstępu na imprezę osobie, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

16. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni 
oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów 
pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, 

ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji. 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą 



                                 
 
 

stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz 
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających 
wpływ na wykonanie zobowiązań.  

18. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych.  

19. Organizator wskazuje miejsca parkingowe dla uczestników Imprezy, zgodnie z poglądową mapą 
parkingów stanowiącą załącznik do Regulaminu.  

20. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 
nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora. Organizator może zmienić 
program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty 

 
 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW STOISK PODCZAS IMPREZY 
 

1. Podczas Imprezy mogą wystawiać stoiska promocyjne lub usługowe tylko te podmioty, które 
uprzednio ustaliły warunki wystawienia się z Organizatorem.  

2. Każdy wystawca zobowiązany jest przygotować swoje stoisko w miejscu wskazanym przez 
Organizatora, najpóźniej do godziny 9:00 w dniu Imprezy, tj. 07 października 2017 r. Organizator 
umożliwia rozstawienie stoiska w dniu poprzedzającym imprezę, w godzinach 9:00-16:00. 

3. Samochody wystawców muszą opuścić teren Imprezy najpóźniej do godziny 9:00 w dniu Imprezy. 
Parking dla wystawców znajduje się na terenie Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w 
Niemodlinie, przy ul. Zamkowej w Niemodlinie.  

4. Dostęp do prądu zapewnia Organizator. Wystawcy zapewniają przedłużacze do swoich stoisk.  
5. Wszyscy wystawcy zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm i zasad BHP, p/poż. 

i sanitarnych (w tym określonych przez Sanepid), przepisów regulujących handel oraz niniejszego 
Regulaminu.  

6. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń 
przeciwpożarowych. 

7. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody 
wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, 
albo reprezentującą jego prawa. 

 
 

Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 


