
REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZACH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU w KLESZCZEWIE

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem imprez jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, z siedzibą przy ul.
Poznańskiej 2, 63-005 Kleszczewo.
2. Regulamin udziału w imprezach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, zwany dalej
„regulaminem”,  określa  ogólne  zasady  udziału  w  wydarzeniach  kulturalnych,  społecznych,
rekreacyjnych  i  sportowych   organizowanych  przez   Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w
Kleszczewie.
3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) GOKiS – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
2) impreza  –  każda  forma  wydarzenia  kulturalnego,  społecznego,  rekreacyjnego  i  sportowego

organizowanego przez GOKiS  
4.Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ZASADY DZIAŁU W IMPREZACH 

1. Każdy kto uczestniczy w imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać
innym. 
2. Obowiązkiem osób uczestniczących w imprezie jest:
a)  Przestrzeganie stosownych  przepisów  przeciwpożarowych,  porządkowych  i  bezpieczeństwa,
zgodnych z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81
poz. 351, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844, z późn. zm.).
b) Utrzymanie czystości i porządku, 
c) zastosowania się do zasad poszanowania godności osobistej innych osób uczestniczących w 
imprezie.
3.  Osoba  uczestnicząca  w  imprezie  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  i  publikację
materiałów powstałych podczas w/w imprez, łącznie z fotografiami zawierającymi wizerunek, dla
celów związanych z popularyzacją działań Gminy Kleszczewo, GOKiS w Kleszczewie w internecie i
lokalnej  prasie bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych. GOKiS zapewnia,  że  wizerunek
uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy
przyjmują do wiadomości,  że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,  w
szczególności prawo do wynagrodzenia.
4. Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez GOKiS  i nie wyraża zgody na przetwarzanie 
jego danych osobowych, w tym wizerunku, w nagraniach filmowych oraz zdjęciach wykonywanych 
przez GOKiS w celach promocyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i marketingowych, jest 
obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pisemnie Dyrektorowi GOKiS.

III.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników imprezy
jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2, 63-005
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Kleszczewo; REGON 639750255; NIP 777-26-55-868, reprezentowany przez Dyrektora Michała
Żelazka, adres email:  hala.sportowa.kleszczewo@wp.pl; tel. 692467020. Adres email inspektora
ochrony danych osobowych: biblioteka.tulce@wp.pl

2. Dane  osobowe  uczestników  imprezy  będą  przetwarzane  przez  GOKiS  w  celu: realizacji  umowy,
uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i sportowych na podstawie Pani/Pana zgody,  wykonania zadań
Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  i  innych  prawnych  obowiązków,  w  tym  umownych,  realizacji
prawnie  usprawiedliwionych  interesów  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu   takich  jak:  wykonanie
zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie
zestawień i analiz; 

3. Podanie przez uczestnika imprezy danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konieczne jest do
zawarcia  i  wykonania  umowy;  może  być  warunkiem  uczestnictwa  w  imprezie  i  w  związku  z  tym
będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania
może  skutkować  brakiem  możliwości  uczestnictwa  w  realizowanych  przez  GOKiS  zadaniach  i
wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

4. Dane  osobowe  uczestników  imprezy  będą  przetwarzane  przez  upoważnionych  do  tej  czynności
pracowników GOKiS, instruktorów, a także przez podmioty przetwarzające dane w imieniu GOKiS, na
podstawie zawartych umów, tj. na współpracę przy wykonywaniu zadań i innych obowiązków prawnych,
prowadzenie zajęć, obsługa systemów informatycznych;

5. Odbiorcami  danych  uczestników  imprezy  mogą  być  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  na
podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  
    (EOG); Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;

7. Dane osobowe uczestników imprezy  będzie przetwarzać GOKiS:
       a)  przez czas trwania zawartej umowy i/lub 

b) przez czas wykonania zadań Gminnego  Ośrodka Kultury i Sportu i innych prawnych obowiązków,
w tym umownych i/lub
c)  przez  czas,  w  którym  przepisy  prawa  nakazują  nam  przechowywać  dane  i/lub
d)  przez czas,  w którym Gminny Ośrodek Kultury  i  Sportu może ponieść  konsekwencje  prawne
nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

8. Uczestnik  imprezy  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Uczestnik imprezy ma  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.

 
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz: 
a) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla osób nieupoważnionych, 
b) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo, 
c) używania jakichkolwiek źródeł ognia, 
d) niszczenia mienia publicznego, 
e) zaśmiecania obiektu i terenu przyległego, 
f)  sprzedawania  towarów,  rozdawania  ulotek,  przeprowadzania  zbiórek  pieniężnych  i
rzeczowych bez zgody dyrektora GOKiS.

 g) wnoszenia do sal następujących przedmiotów: 
 broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być

użyte jako broń, 
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 materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard, fajerwerków, świec dymnych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

 pojemników do rozpylania gazu,  substancji  żrących,  farbujących lub powodujących
zanieczyszczenia, 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
 przedmiotów,  materiałów i  urządzeń,  które  mogą  stwarzać  niebezpieczeństwo  dla

korzystających z sal, 
 napojów alkoholowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  GOKiS ma prawo odmówić wstępu na Imprezę lub usunąć z terenu imprezy osoby zachowujące 
się agresywnie oraz pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu imprezy,
niezależnie  od  ewentualnego  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  w  sprawach  o
wykroczeniach. 
2.  Osoby  niszczące  mienie  publiczne  ponoszą  odpowiedzialność  materialną  za  szkody,  które
wyrządziły. 
3. Pracownicy GOKiS sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego
wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do podporządkowania się ich
nakazom. 
4.  GOKiS  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagubione  lub  pozostawione  na  terenie  imprezy
przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o 
ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia.
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