
  
 

REGULAMIN wydarzenia pn. 
 

„Dożynki Sołeckie - BRONOWISKO” 
 

 
 

I. Organizator: 

1. Organizatorem wydarzenia pn. „Dożynki Sołeckie - BRONOWISKO”, zwanego dalej imprezą, 

jest Gmina Czechowice-Dziedzice oraz Rada Sołecka Bronów, zwani dalej Organizatorami.  
 
 
 

II. Miejsce  i termin imprezy: 

1. Miejscem imprezy jest teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie przy ulicy 
A. Czyża 12. 

2. Termin: 14 sierpnia 2022 roku, część oficjalna w godzinach od 11:00 do 13:15, część 

artystyczna: 15:00 – 2:00. 
 

 
 

III. Podstawowe informacje: 
1. Impreza ma charakter otwarty, jest nieodpłatna i ogólnodostępna. 
2. Każdy uczestnik winien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego zapisy, co jest 

warunkiem uczestnictwa w imprezie. 

3. Podczas trwania imprezy dzieci powinny znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

4. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie imprezy. 

5. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych 
Organizatorów imprezy.  

6. Na teren imprezy nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia 

lub życia uczestników.   

7. W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego regulaminu, Organizatorzy lub 

uprawnione przez nich osoby, zachowują prawo do wyproszenia nagannie zachowujących się 

osób z terenu imprezy. 

8. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego 
wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych 

realizowanych przez Organizatorów.  
9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki. 
10. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,  

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku, odniesionych obrażeń, śmierci lub szkód, 
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem uczestników podczas imprezy.  

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia czasu trwania 
oraz zmiany daty, jak również zmiany harmonogramu w razie zaistnienia okoliczności, 

których wcześniej nie można było przewidzieć.  
12. Podczas trwania imprezy zabrania się prowadzenia agitacji politycznych oraz 

przeprowadzania zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, 
zbierania podpisów, przeprowadzania badań, ankiet, akcji marketingowych) bez zgody 
Organizatorów. 

13. Wszystkie sporne kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

14. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.czechowice-dziedzice.pl  
 

 
 

 

Organizatorzy  

http://www.czechowice-dziedzice.pl/

