
 

Regulamin Festynu Rodzinnego - Dzień Dziecka w Gminie Kampinos 

Termin: 26.05.2019 r.  

Godzina: 15.00 – 19.00 

Miejsce: Kampinos A, teren przy torze tubingowym 

Organizatorzy: Gmina Kampinos, Gminna Bibliotek Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz Stowarzyszenie Razem 

 

1. Dzień Dziecka w Kampinosie zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Dniem 

Dziecka jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych. 

2. Dzień Dziecka jest festynem mającym zapewnić aktywny wypoczynek rekreacyjno-

sportowy dzieciom i młodzieży.  

3. Organizatorzy wraz z osobami współpracującymi tworzą sztab organizacyjny Dnia 

Dziecka. 

4. Tylko Organizator jest uprawniony do kontaktu z pracownikami, policją, gośćmi, 

obsługą festynu oraz mediami. 

5. Wstęp na Dzień Dziecka jest bezpłatny. 

6. Wszystkie dzieci przebywają w Dniu Dziecka pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

7. Uczestnicy znajdujący się na Dniu Dziecka, którzy dopuszczać się będą zakłócenia 

porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Dnia Dziecka, naruszać dobre 

obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą 

przestrzegać Regulaminu będą wyproszone z imprezy. 

8. Na teren zorganizowanej imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe oraz będące pod 

wpływem środków odurzających. 

9. Osoby obecne na Dniu Dziecka mają obowiązek zachowywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na nim, a w szczególności 

przestrzegać Regulaminu. 

10. Uczestnik Dnia Dziecka zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatorów. 

11. Na terenie organizowanej imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów 

niebezpiecznych: broni, petard, zimnych ogni, rac, itp. oraz alkoholu i środków 

odurzających. 

12. Zabrania się wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt. 

13. Zabrania się niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy. 

14. Uczestnicy, którzy dokonali zniszczenia / uszkodzenia dóbr znajdujących się na terenie 

imprezy w Dniu Dziecka pokryją na własny koszt wartość koniecznych napraw. 

15. Uczestnik Dnia Dziecka zobowiązany jest do informowania Organizatorów o 

zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 

16. Pojazdy zaparkowane na wjeździe na teren festynu, utrudniające swobodny przepływ 

uczestników festynu lub blokujące bezpieczny wyjazd pojazdów Organizatorów mogą 

być holowane na koszt właściciela pojazdu na parking policyjny. 

17. Uczestnicy Dnia Dziecka mają prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji 

przewidzianych w programie oraz do wzięcia udziału w organizowanych konkursach. 



18. Udział uczestników w atrakcjach i konkursach może być ograniczony przez specyfikę 

użytkowania danych urządzeń / atrakcji. 

19. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i zawodów 

sportowych przeprowadzanych w czasie trwania Dnia Dziecka. 

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i przesunięć czasowych 

poszczególnych punktów programu Dnia Dziecka wynikłych z przyczyn losowych i 

pogodowych. 

21. Informujemy, że podczas  trwania festynu Dnia Dziecka będą robione zdjęcia, które 

zostaną wykorzystane na cele promocyjne Urzędu Gminy Kampinos. Udział w imprezie 

jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie 

wizerunku uczestnika przez Urząd Gminy w Kampinosie. W przypadku braku zgody na 

fotografowanie organizator prosi o natychmiastowe poinformowanie  o  tym fakcie 

obsługi lub bezpośrednio osoby fotografującej.   

  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) dalej 

RODO - informujemy, że: 

 

Administrator Danych – Wójt Gminy Kampinos jest reprezentowany przez Inspektora Ochrony Danych, tel. 

22 725 00 40 w. 224 email: iod@kampinos.pl.  

 

Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy odpowie na pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt do IOD poprzez e-mail: 

iod@kampinos.pl  lub pisemnie (na adres siedziby: ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos). 

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu: 

- wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, 

realizacją celów statutowych (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacją 

wydarzeń kulturalnych i artystycznych, seansów filmowych, itp.) i innych prawnych obowiązków w tym 

umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO. 

- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak: wykonanie zawartych przez OCK 

umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie i obrona roszczeń, a także 

tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w 

tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

- przez czas wykonywania zadań i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych powyżej), i/lub 

- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane, i/lub 

- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania 

naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych. 

Państwa dane mogą być przez Administratora Danych przekazywane  partnerom, z którymi mamy zawarte umowy 

na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, 

świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom 

działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i 

wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych. 

 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie 
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prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny. 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane 

będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO, także do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który 

będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO. Jeśli stwierdzą Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

Mają Państwo prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO 

dotyczącej:                               

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresu jego siedziby, 

- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, 

- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze, 

- ewentualnego źródła pozyskania danych,  

- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym 

dane te są udostępniane, 

- planowanego okresu przechowywania danych. 

 

 


