
REGULAMIN IMPREZY 
28. ZAPUSTNY PRZEGLĄD GRUP CYGAŃSKICH 

Lipnica Murowana, 19 lutego 2023 r. 

 
1. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy - Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Impreza kulturalna        
o nazwie 28. Zapustny Przegląd Grup Cygańskich odbywa się w dniu 19 lutego 2023 r. w godz. 15.00 – 19.00 w sali 
widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.   
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały 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 zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez 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 
tym terenie.  
4. Wejście na teren imprezy stanowi jednocześnie zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. Przypadki 
sporne będą indywidualnie rozstrzygane przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora.  
5. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.  
6. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania alkoholu. Napoje i posiłki 
spożywane na terenie imprezy muszą być pakowane tylko i wyłącznie w plastikowe naczynia  i opakowania.  
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: - broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, - materiałów 
wybuchowych, - wyrobów pirotechnicznych, - materiałów pożarowo - niebezpiecznych, - środków odurzających lub 
substancji psychotropowych.  
8. Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia haseł o treściach rasistowskich, wulgarnych oraz 
nawoływań do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itd., 
9. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 
zarobkowej na terenie imprezy.  
10. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:  
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie 
działających środków;  
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;  
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa                   
lub porządku imprezy.  
11. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do podporządkowania się wymogom Organizatora.   
12. Pracownicy Organizatora upoważnieni są do: sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, wydawania poleceń 
porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem. 
13. W przypadku niedostosowania się do wymagań Organizatora osoby zakłócające porządek imprezy zostaną pouczone 
przez Organizatora, a w razie stawiania oporu przekazane organom Policji.  
14. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.  
15. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są zachować czystość, higienę i estetykę miejsca, a także stosować się              
do poleceń porządkowych Organizatora.  
16. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody             
na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku w związku z imprezą 
oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem 
przedstawiającym imprezę.  
17. W przypadku wystąpienia zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny natychmiast zgłosić ten fakt                
do pracowników Organizatora.  
18. Osoby, które dopuściły się wyrządzenia szkody w mieniu, zobowiązane są do poniesienia kosztów związanych z jego 
naprawą. 
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione na terenie, na którym 
odbywa się impreza. 
 
20. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBWOYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.              
(dalej zwane RODO), informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica 
Murowana, Lipnica Murowana 74, tel. (14) 68 52 108, gdk@kulturalipnica.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja Powroziewicz-
Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a. za Pani/Pana zgodą (udział w imprezie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO, 

b. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), 

c. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d). 



d. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą: 

a. organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, 

b. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe Uczestników imprezy będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych  oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich 
prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia 
dochodzonych roszczeń. 

6. Dane osobowe Uczestników imprezy będą przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych               
do serwisu Facebook - Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, 
Ireland  (publikacja wizerunku  po wcześniejszym wyrażeniu zgody, na Facebooku/Instagramie), informujemy, że 
spółka przetwarza dane osobowe na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską. 

7. Dane osobowe Uczestników imprezy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która 
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, prawo                     
do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. W przypadku, w którym przetwarzanie danych  osobowych Uczestników odbywa się na podstawie zgody                           
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność             
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, w momencie gdy uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne. 

 
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane 
kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny 
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
 
21. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Gminnego Domu Kultury  w Lipnicy Murowanej, w miejscu odbywania 
się imprezy, na stronie internetowej : www. kulturalipnica.pl. 
  
 

 


