
REGULAMIN 
RODZINNEGO FESTYNU CHARYTATYWNEGO

„Rataje dla Oli” 
12 września 2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, 
na którym odbywa się festyn.
2. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa (także sanitarnego związanego z pandemią 
koronawirusa) poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie 
z terenu, na którym odbywa się impreza oraz zlokalizowanych tam urządzeń.
4. Organizatorem festynu jest firma Danimatoring Danuta Tomczak, os. Stare Żegrze 5/16, 61-249 Poznań
5. Miejscem imprezy to: Park na os. Armii Krajowej (teren w sąsiedztwie placu zabaw) oraz w przypadku 
niepogody sala Danimatoring na os. Armii Krajowej 131a w Poznaniu.
6. Festyn odbędzie się w dniu 12 września 2021 r. (niedziela) w godzinach 12:00-16:00.
7. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym 
porządek publiczny oraz zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych 
poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy oraz poinformowania Policję 
8. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Sali Danimatoring na korytarzu (na prawo od drzwi do toalety).

ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FESTYNU:

1. Festyn ma charakter otwarty.
2.Wstęp na festyn jest bezpłatny.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie pod opieką osób dorosłych (rodziców/opiekunów 
prawnych) i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Organizatorzy festynu nie 
zapewniają dzieciom bezpośredniej opieki w trakcie trwania imprezy.
4. Uczestnicy festynu oraz osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się 
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy mają obowiązek stosować 
się do zaleceń i zarządzeń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa 
i porządku.
6. Uczestnicy festynu są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych 
oraz mienia stanowiącego własność organizatora oraz innych podmiotów realizujących program festynu.
7. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, 
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia osób 
przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
c) niszczenia trawników, krzewów, drzew znajdujących się na terenie imprezy,
d) wprowadzania psów na teren imprezy,
e) palenia tytoniu/papierosów na terenie imprezy,
f) picia alkoholu, spożywania narkotyków lub innych używek i substancji odurzających.
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8. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonego pomieszczenia sanitarnego (toaleta znajduje 
się w Sali Danimatoring) i są zobowiązani korzystać z niego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 
W toalecie obowiązuje zakaz palenia.
9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz 
osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany 
jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji 
ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje 
osoba odpowiedzialna za festyn.
10. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać organizatorom.
11. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do organizatora imprezy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Uczestnika festynu na terenie 
obiektu w trakcie trwania festynu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania festynu ze względu na 
załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników.
14. Za szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy przez osoby nieletnie odpowiedzialność prawną ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni. 
15. Wszelkie urządzenia techniczne służące do prawidłowego przebiegu imprezy mogą obsługiwać jedynie 
osoby upoważnione przez Organizatora imprezy, posiadające odpowiednie 
kwalifikacje do przeprowadzania tego rodzaju czynności.

NA TERENIE, NA KTÓRYM ODBYWA SIĘ FESTYN OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
2. Palenia papierosów.
3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych, noży i innych przedmiotów ostrych.
4. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych.
5. Wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników festynu.
6. Przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie festynu oraz sali Danimatoring lub jego 
wynoszenia.
7.  Rzucania przedmiotami.
8.  Wzniecania i używania ognia.
9.  Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone.
10. Wprowadzania na teren obiektu psów lub innych zwierząt. 
11.  Poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi, rowerami z wyjątkiem tych, które 
biorą udział w konkurencji sportowej itp. 
12.  Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, 
mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby.

DANIMATORING Danuta Tomczak
os. Stare Żegrze 5/16, 61-249 Poznań

tel. +48 509 802 817
www.danimatoring.pl
info@danimatoring.pl



REGULAMIN 
RODZINNEGO FESTYNU CHARYTATYWNEGO

„Rataje dla Oli” 
12 września 2021 r.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za „siłę wyższą” uznaje się 
zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, ze wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub 
może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19:

1. W festynie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, u których w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły 
objawy takie jak katar, kaszel, gorączka, duszności, ani żadne inne niepokojące objawy wskazujące na chorobę
zakaźną. 
2. W festynie mogą uczestniczyć osoby, które nie przebywają w izolacji ani na kwarantannie.
3. Osoba, u której w trakcie festynu pojawią się niepokojące objawy chorobowe, zobligowana jest do 
natychmiastowego opuszczenia terenu festynu.
4. Na terenie festynu rozstawione są stoliki ze środkami do dezynfekcji rąk. 
5. Uczestnicy festynu zobligowani są do częstej dezynfekcji rąk.
6. Uczestnicy festynu zobligowania są do utrzymywania pomiędzy sobą dystansu społecznego wynoszącego 
minimum 1,5 metra.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w trakcie festynu na terenie imprezy oraz w sali Danimatoring.
2. Przebieg festynu będzie dokumentowany przez profesjonalnego fotografa. 
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie przypadki naruszenia regulaminu będą zgłaszane służbom porządkowym i/lub Policji.
5.  Regulamin obowiązuje w dniu 12 września 2021 r.
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