
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu imprezy plenerowej „V Spotkanie bożonarodzeniowe 

mieszkańców powiatu nowodworskiego”. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Wprowadzam Regulamin imprezy plenerowej “V Spotkanie bożonarodzeniowe 

mieszkańców powiatu nowodworskiego”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Promocji i Spraw 

Społecznych. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 

  



Załącznik do Zarządzenia nr 51/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 12.12.2019 r. 

Regulamin imprezy plenerowej 
„V Spotkanie bożonarodzeniowe mieszkańców powiatu nowodworskiego” 

w dniu 21 grudnia 2019 roku 

Uwaga! 

Wizerunek osób przebywających na Imprezie może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz 

promocyjnych. Biorąc udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych 

zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium. 

I. Postanowienia Ogólne: 

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej o nazwie – “V Spotkanie 

bożonarodzeniowe mieszkańców powiatu nowodworskiego” w dniu 21.12.2019 r. zwanej 

dalej „Imprezą”. 

2. Impreza rozpoczyna się o godzinie 15 i kończy o godzinie 18. 

3. Organizatorem Imprezy jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, 

z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zwane 

dalej: „Organizatorem”. 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować 

się do postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren imprezy oznacza 

akceptację postanowień Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. Celem Imprezy 

jest promocja regionu i integracja lokalnej społeczności. 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy: 

1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. 

2. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest 

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 



3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy 

zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu, a w 

szczególności przestrzegania zakazu: 

a. posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Imprezy, 

b. posiadania, wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz substancji 

psychoaktywnych, 

c. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, 

d. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób 

innych uczestników Imprezy, 

e. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń 

i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, 

f. niszczenia trawników i krzewów znajdujących się na terenie Imprezy, 

g. wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, 

h. wprowadzania na teren Imprezy psów bez smyczy i kagańca. 

4. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników 

jak i za szkody wyrządzone na mieniu Organizatora. 

5. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. 

6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych udostępnionych 

w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim wyłącznie zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

7. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny osobie 

będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

8. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone 

na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 

9. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach przy pomocy urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 



10. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, 

a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych. 

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 

zawartych w Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb bezpieczeństwa. 

12. 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. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki 

atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych 

w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie 

zobowiązań. 

13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować 

zgodnie z poniższą instrukcją:-powiadomić Organizatora lub służby porządkowe 

Organizatora Imprezy;-powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej 

opuścić miejsce zagrożenia. 

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny: u przedstawicieli Organizatora na terenie Imprezy 

oraz udostępniony został na stronie internetowej Organizatora: www.nowodworski.pl 

oraz mediach społecznościowych: www.facebook.com/nowodworski.powiat. 

15. Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności: 

a. wezwaniem uczestnika Imprezy do opuszczenia terenu Imprezy; 

b. ujęciem uczestnika Imprezy i przekazaniem go służbom zewnętrznym, przede 

wszystkim Policji. 

16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

17. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu. 

18. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 21.12.2019 r. 

Organizator 


