REGULAMIN
wydarzeń rekreacyjnych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
Zasady uczestnictwa dotyczą zajęć rekreacyjnych realizowanych przez GOK Stawiguda, w ramach
statutowej działalności. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.
1. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej
www.gok.stawiguda.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty itp.).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na imprezę i powrotu z nich.
3. Każdy uczestniczy w wydarzeniach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
wydarzenia.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika przy stwierdzeniu zatajenia jego
problemów zdrowotnych lub stwierdzenia spożycia alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Uczestnik w każdej chwili trwania imprezy może dobrowolnie zrezygnować z dalszego brania w
nich udziału powiadamiając o tym prowadzącego.
7. Organizator nie zwraca poniesionych kosztów na wskutek wycofania się uczestnika z
wydarzenia.
8. Brak znajomości regulaminu nie jest uznawany jako wytłumaczenie.
9. Uczestnik obowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.
10. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne zapoznaniem się z regulaminem i zgodą na
jego warunki.
11. W związku z powyższym każdy z uczestników oświadcza, że zrzeka się prawa do dochodzenia
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odszkodowania od organizatora pod jakimkolwiek tytułem. W szczególności zrzekam się:
- prawa dochodzenia od organizatora odszkodowania z tytułu wszelkich wypadków związanych z
braniem udziału w wydarzeniach rekreacyjnych organizowanych przez GOK w Stawigudzie;
- prawa dochodzenia od organizatora odszkodowania za szkodę osobową i majątkową wyrządzoną
mi przez inne osoby biorące udział w wydarzeniach rekreacyjnych organizowanych przez GOK w
Stawigudzie.
12. Osoby i organizacje naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno-administracyjne.
13. Poza niniejszym regulaminem obowiązują wszelkie inne zarządzenia dotyczące porządku i
zachowania na obiektach sportowych:
- ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych,
- przepisy przeciwpożarowe.
14. Uczestnik wydarzeń rekreacyjnych swoją obecnością wyraża zgodę na wykorzystywanie
swoich zdjęć, nagrań filmowych w Internecie, w prasie, w radio i telewizji.
15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Stawigudzie z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2; 11-034 Stawiguda zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
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