
Regulamin pikniku „Pożegnanie wakacji” organizowanego w dniu 03.09.2021 r. 

I. ORGANIZATOR   

 Gmina Iwanowice 

 Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 

 

II. MIEJSCE I TERMIN  

Miejsce: ogród przy GCKiB w Iwanowicach, ul. Strażacka 5   

Termin: 3 września (piątek) 2021 r. godz. 15.00-19.00 

 

III. CELE FESTYNU  

- upowszechnianie kultury poprzez warsztaty artystyczne organizowane przez GCKiB 

- promocja zajęć organizowanych w GCKiB w Iwanowicach  

- aktywne spędzenie czasu wolnego 

- promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Iwanowice   

- integracja grup dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 

- organizacja przez Gminę Iwanowice mobilnego punktu szczepień przeciw COVID-19  

 

IV. ZAJĘCIA/WARSZTATY 

15:00-16:00 warsztaty czytelnicze 

16:00-17:00 animacje „Czarodziejski Kuferek” 

17:00-18:00 warsztaty plastyczne 

18:00-19:00 warsztaty muzyczne 

 

V. KONKURENCJE – KLASYFIKACJE – NAGRODY 

1. Piłka parzy - 10 osób 

Piłka parzy w kole z muzyką. Dzieci i rodzice stojący w kole podają sobie piłkę aż do momentu przerwy 

w muzyce. Na przerwę w muzyce, ten kto ma piłkę w rękach to odpada. Wygrywają te osoby, które 

wcześniej nie odpadły a muzyka już się skończyła. 

Zapisy do gry odbędą się dnia 03.09.2021 r. w godzinach 15.30-15.45 przy stanowisku rozgrywanej 

konkurencji. 

Trzech najlepszych zawodników otrzymuje upominki za miejsca I-III. 

2.  Znikające krzesełka  - 10 osób 



Znikające krzesełka- zabawa z muzyką. Krzesełka tyłem do siebie w kształt koła. Zabawa polega na tym, 

aby dzieci zgodnie z ruchem wskazówek zegara poruszały się wokół krzesełek w rytm słyszanej muzyki. 

Na przerwie w muzyce dziecko zajmuje dowolne wolne krzesło. Po każdej przerwie w muzyce 

prowadzący zabawę zabiera krzesełko. Osoba, która nie ma krzesełka odpada. Wygrywa osoba, która 

pozostanie jako ostatnia na jednym krzesełku. 

Zapisy do gry odbędą się dnia 03.09.2021 r. w godzinach 16.30-16.45 przy stanowisku rozgrywanej 

konkurencji. 

Trzech najlepszych zawodników otrzymuje upominki za miejsca I-III. 

3. Kto szybciej - 6 par 

W kubkach znajdują się chrupki Nestle (kuleczki). Zadaniem każdej pary (rodzic+dziecko) jest jak 

najszybsze przełożenie tych kuleczek z jednej miseczki do drugiej za pomocą rurki. 

Zapisy do gry odbędą się dnia 03.09.2021 r. w godzinach 17.30-17.45 przy stanowisku rozgrywanej 

konkurencji. 

Trzy najlepsze pary zawodników otrzymują upominki za miejsca I-III. 

4. Groch z fasolą - zręcznościowa  - 6 par 

W konkurencji biorą udział 2-osobowe drużyny. Ich zadaniem jest rozdzielenie do osobnych naczyń 

nasion w jak najkrótszym czasie. 

Zapisy do gry odbędą się dnia 03.09.2021 r. w godzinach 17.45-18.00 przy stanowisku rozgrywanej 

konkurencji. 

Trzy najlepsze pary zawodników otrzymują upominki za miejsca I-III. 

 

VI. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na 

którym odbywa się festyn.   

 Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.   

 Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza,  

a także znajdujących się na nim urządzeń.   

 Osoby małoletnie uczestniczą w grach i zabawach na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi opiekę (rodzic/pełnoletni opiekun).  

 Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 

imprezie.   

 Uczestnicy gier i zabaw oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą 

stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im 

bezpieczeństwa i porządku.   

 Zakazuje się:        

a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na  terenie imprezy,        



b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania 

jakichkolwiek przedmiotów,       

c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,       

d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 

VII. INNE POSTANOWIENIA  

 Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zaplanowanych konkurencji.  

 Festyn ma charakter otwarty. Prawo udziału mają małoletni mieszkańcy Gminy Iwanowice 

wraz z Opiekunami oraz Goście.   

 Udział w grach i zabawach sportowych jest bezpłatny.   

 Każdy uczestnik przed przystąpieniem do gier i zabaw ma obowiązek zapisania się w dniu 

organizacji festynu tj. 03.09.2021 r. w wyznaczonych godzinach. Podczas rejestracji 

rodzic/pełnoletni opiekun potwierdza podpisem zapoznanie się z regulaminem festynu.   

 Z uwagi na rekreacyjny charakter zawodów Organizator nie przewiduje wnoszenia protestów  

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieznacznej modyfikacji Regulaminu  

 Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

imprezy organizatora w przyszłych latach. Każdy z uczestników imprezy wyraża zgodę na 

nieodwołalne i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie  

w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.   

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje 

się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań 

jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.    

 Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora  (strona 

internetowa Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach) oraz  w punkcie 

informacyjnym na terenie imprezy.   

 Wszelkie zapytania dotyczące festynu gier i zabaw ruchowych należy kierować pod adres  

e-mail: gckib@iwnowice.pl 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, zostałem poinformowany, iż:  

1. Administratorem danych osobowych oraz zarejestrowanego wizerunku (dalej: dane osobowe) 

jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek z siedzibą w Iwanowicach Włościańskich, ul. Strażacka 5, 32-

095 Iwanowice Włościańskie, posiadające NIP: 6821771960, REGON: 363402869. 

2. Dane osobowe przetwarzane są ̨ z uwagi na wiążącą strony umowę  

o przeprowadzenie zajęć oraz konieczność wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim 



obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO), jak również w celu promocji Administratora oraz 

jego działalności i uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO); 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług informatycznych i prawnych 

Administratora oraz podmiotom z nim współpracującym, albo instytucjom uprawnionym do kontroli 

działalności Administratora lub do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 

prawa. Ponadto, jeżeli wyrazili Państwo zgodę, dane (w szczególności wizerunek) będą dostępne za 

pośrednictwem sieci Internet przez osoby odwiedzające stronę internetową lub profile w mediach 

społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących z nim, w tym 

https://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-i-Bibliotek-w-Iwanowicach-

112638440445409,https://gckib.iwanowice.pl,https://www.instagram.com/gminaiwanowice/, 

https://www.facebook.com/GminaIwanowice, http://iwanowice.pl ). 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas trwania umowy 

oraz obowiązku prawnego Administratora, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody do 

czasu jej wycofania, chyba, że podstawą dalszego ich przetwarzania będzie uzasadniony interes 

Administratora, o którym zostanę poinformowany;  

5. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO mam prawo dostępu do treści 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, jak 

też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza 

obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych 

uprawnień powinienem skontaktować się z Administratorem: 

a) listownie: ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie 

b) pod numerem telefonu 012 388 45 16 

c) przez e-mail: gckib@iwanowice.pl;   

lub Inspektorem Ochrony Danych  

a) listownie: ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie z dopiskiem: Inspektor Ochrony 

Danych 

b) przez e-mail: iodo.gckib@iwanowice.pl 

6. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych 

narusza przepisy prawa;  

7. Wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. W takim wypadku Administrator usunie materiały z zarejestrowanym moim wizerunkiem;  

8. Moje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 

profilowaniu 

9. W związku z możliwym transferem danych do serwisu Facebook lub Instagram (o ile wyrazili 

Państwo na to zgodę), dane są przekazywane do Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 

94025, USA informujemy, że spółka ta przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała 

niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. 


