
Regulamin wydarzenia „II Baśniowy
Ogród Świateł.”

(Wyspa Młyńska i Park im. Jana Kochanowskiego, Bydgoszcz, 24-25.09.2022r.)

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w II Baśniowy Ogród Świateł.
Bydgoszcz. Wszystkich odwiedzających prosimy o przestrzeganie poniższych

zasad, które zapewnią bezpieczny i przyjemny pobyt na terenie naszego
wydarzenia.

Wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w wydarzeniu Baśniowy Ogród
Świateł zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i
przestrzegania go. Pobyt na terenie wydarzenia oznacza znajomość i

bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin wydarzenia, zwany dalej regulaminem, został wydany na
podstawie zapisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U z 2017 r. , poz. 862 – tekst
jednolity) oraz na podstawie  przepisów kodeksu cywilnego.

2. Organizatorem II Baśniowego Ogrodu Świateł jest Fundacja Kultury
Pozytywka

3. Miejscem odbywania się wydarzenia II Ogrodu Świateł jest teren Wyspy
Młyńskiej i Parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy.

Udział w wydarzeniu
1. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 24.09.2022 roku do 25.09.2022 roku,

codziennie w godzinach 20:00 – 23:00
2. Dzieci oraz osoby nieletnie mogą przebywać na terenie wydarzenia tylko

pod opieką osób dorosłych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo.

3. Za zachowanie osób niepełnoletnich oraz za bezpieczeństwo dzieci
prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.



4. Zabrania się siadania bądź wspinania się na instalacje, manipulowania
urządzeniami bądź dekoracjami.

5. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz
elementów zasilających dekoracje.

6. Należy bezwzględnie stosować się do bezpośrednich poleceń obsługi
wydarzenia, w tym wskazujących na niewłaściwe postępowanie w otoczeniu

instalacji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, bądź odwołania wydarzenia ze

względów pogodowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły

wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych lub innych przyczyn
noszących znamiona siły wyższej.

9. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłóca porządek

zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania
w miejscach publicznych – będą proszone o opuszczenie terenu imprezy, a w
razie konieczności zostaną usunięte z terenu wydarzenia przez odpowiednie

służby.
10.Na terenie wydarzenia zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów

alkoholowych, wnoszenia broni palnej oraz ostrych przedmiotów.
11. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania nie narażającego na

niebezpieczeństwo innych uczestników.
12.W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy

zgłosić się do służb porządkowych, informacyjnych lub bezpośrednio do służb
medycznych.

13.Wszelkie problemy należy zgłaszać do służb porządkowych lub
informacyjnych wydarzenia.

14.Każ dy uczest nik uczest ni cząc w Wy da rze niu wy ra ża zgo dę na utrwa la nie
prze bie gu wy da rze nia z je go udzia łem (w tym na wy ko rzy sta nie wi ze run ku)

dla ce lów do ku men ta cji oraz pro mo cji /re kla my Wy da rze nia i Fundacji, a
na stęp nie roz po wszech nia nie dla ce lów do ku men ta cyj nych, re kla mo wych

oraz pro mo cyj nych.
15.Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie wydarzenia Organizator nie

ponosi żadnej odpowiedzialności.
16.Handel na terenie wydarzenia odbywać się może tylko za wyłączną zgodą

Organizatora.
17.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu.

O wszelkich zmianach regulaminu uczestnicy zostaną poinformowani za
pośrednictwem strony internetowej Fundacji Kultury Pozytywka.

18.Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo

według siedziby Organizatora.
19.Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.


