
 
REGULAMIN 

XV Spotkanie Pszczyńskich Imienników Św. Mikołaja 
Pszczyna, dnia 6 grudnia 2021 roku 

 
1.ORGANIZATOR: 

Urząd Miejski w Pszczynie 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie 

Współorganizatorzy: 

Pszczyńskie Centrum Kultury 

Partnerzy: 

CH Stara Kablownia 

Akademia Łyżwiarska EDGE Skating Academy 

 

2. MIEJSCE i TERMIN IMPREZY 

MIEJSCE: RYNEK w PSZCZYNIE 

TERMIN: poniedziałek 6 grudnia 2021 roku godzina 17:00 – 19:00 

 

3. PODSTAWOWE IMFORMACJE: 

a) Impreza skierowana jest do wszystkich zaproszonych Imienników Św. Mikołaja  

z Gminy Pszczyna; 

 

b) Dzieci biorą udział w imprezie pod opieką pełnoletnich opiekunów; 

 

c) Podstawą do otrzymania paczki jest zarejestrowanie się w biurze imprezy na 

pszczyńskim Rynku i odbiór Identyfikatora;  

 

d) Skorzystanie z otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w otwartej imprezie  

o charakterze publicznym traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu 

i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatorów (Urząd Miejski i Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie) wizerunku uczestników na wykonanych podczas 

imprezy zdjęciach w celu dokumentacji imprezy oraz w celach promocyjnych na stronach 

internetowych Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz Urzędu Miejskiego  

w Pszczynie; 

  

e) Uczestnikom przysługuje prawo do pisemnego cofnięcia udzielonej zgody na 

wykorzystanie wizerunku w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia udzielonej 

zgody na wykorzystanie wizerunku i zdjęć, uczestnik imprezy powinien wskazać 

opublikowane zdjęcia z jego udziałem, które należy usunąć lub ograniczyć ich 

przetwarzanie; 

 

f) Uczestnik po przybyciu na imprezę proszony jest o podanie swoich danych (imię, 

nazwisko i miejscowość) w celu potwierdzenia odbioru paczki; 

 

g) Uczestnik lub jego prawny opiekun imprezy jest zobowiązany do zapoznania się  

z regulaminem oraz klauzulą informacyjną ochrony danych osobowych umieszczoną na 

stronie internetowej pod adresem www.moris.pszczyna.pl; 

 

h) Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są do przestrzegania 

podstawowych zasad kultury osobistej; 

 

i) Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie imprezy napojów alkoholowych oraz 

innych używek; 

 

j) W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Organizator lub 

uprawnione przez niego osoby zachowują prawo do wyproszenia nagannie 

zachowujących się osób z terenu imprezy; 

 

k) Wszyscy uczestnicy znajdujący się na terenie imprezy, w tym dzieci i opiekunowie, 

zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

 

 

 

 

http://www.moris.pszczyna.pl/

