
REGULAMIN
uczestnictwa w imprezie  Miasteczko Ojcowskie – Gubin 2022

IMPREZA

1.
Organizatorem imprezy jest Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem z siedzibą pod adresem Os.

Kaszubskie 7, 65-548 Zielona Góra.

2.
Uczestnikiem imprezy jest każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia przebywająca pod stałą opieką osoby

dorosłej przebywającej na terenie imprezy w dniach jej trwania tj. od 10 do 12 czerwca 2022 r. 

3.
Organizator imprezy zobowiązuje się przygotować, zabezpieczyć i oznaczyć teren imprezy, jej infrastrukturę oraz

elementy składowe i programowe w taki sposób aby zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwo i podstawowy
dostęp do opieki medycznej czy sanitariatów w tym dla osób niepełnosprawnych.

4.
Organizator imprezy przygotuje i przedstawi program imprezy z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany i

konfiguracji przed lub w trakcie trwania wydarzenia. 

5.
Organizator oświadcza, że wstęp na imprezę oraz udział w poszczególnych jej elementach składowych i

programowych  jest dla uczestników całkowicie bezpłatny. Nie dotyczy to strefy namiotowej oraz kateringowej,
których opłaty ujęte są w odrębnych cennikach. Uczestnicy mogą wnosić dobrowolne wpłaty w formie darowizny

na konto organizatora. 

6.
Organizator wprowadza na całym trenie imprezy w okresie jej trwania tj. od 10 do 12 czerwca 2022 r. całkowity

zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Za nieprzestrzeganie tego zakazu
uczestnik zostanie natychmiastowo wyproszony z imprezy.  

7.
Uczestnik ma prawo do uczestnictwa we wszystkich zabawach, grach, elementach składowych i programowych

dostosowanych do jego wieku i możliwości fizycznych całkowicie bezpłatnie. 

8.
Wydarzenie jest skierowane do każdego bez względu na wyznanie, upodobania polityczne, rasę, wyznawane
idee, jedynym warunkiem takiego uczestnictwa jest przestrzeganie zasady szacunku do drugiego człowieka. 

9.
Organizator planuje przeprowadzanie nabożeństw chrześcijańskich w godzinach wieczornych w dniu 10 i 11

czerwca oraz w ciągu całego dnia 12 czerwca. Uczestnicy wydarzenia nie są zmuszani do uczestnictwa w tych
nabożeństwach jednak bez względu na swoje decyzje zobowiązani są do poszanowania osób uczestniczących w

tych nabożeństwach poprzez zachowanie ciszy i nie przerywanie. 

10.
Uczestnicy zachowujący się wulgarnie lub niemoralnie będą proszeni o opuszczenie strefy imprezy. 

11.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do korzystania z urządzeń i infrastruktury zgodnie z ich przeznaczeniem i

warunkami korzystania.

12.
Uczestnicy nieletni mogą brać udział w imprezie tylko w obecności i pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. 



13.
W przypadku korzystania z urządzeń czy elementów składowych i programowych niezgodnie z ich

przeznaczeniem, wytycznymi czy regulaminami uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody
zarówno materialne jak i osobowe. 

14.
Uczestnik ma prawo wystąpić o pomoc lub poradę do wolontariuszy pracujących podczas wydarzenia. 

15.
W trakcie imprezy będą odbywały się różne konkursy i zabawy z nagrodami. Każde z konkursów czy zabaw oraz

formy wydzielania i wręczania nagród będą osobno określane przy każdym z elementów składowych i
programowych imprezy

16.
Wszelkie spory, skargi, zażalenia uczestnik może skierować pisemnie do siedziby organizatora lub do kierownika

imprezy w trakcie jej trwania pod nr telefonu 793 379 300 lub w namiocie organizatora.

STREFA SNU – STREFA NAMIOTOWA

1.
Organizator w dniach trwania imprezy tj. 10-12 czerwca wydzieli z całego obszaru imprezy strefę dla celów pola

biwakowego. 

2.
Osoby korzystające ze strefy snu zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową

organizatora oraz uiszczenia stosownej opłaty przygotowawczej. 

3.
Wszystkie osoby korzystające ze strefy snu obowiązują takie same wytyczne i obowiązki jak pozostałych

uczestników imprezy w tym zakaz spożywania alkoholu i używek, szacunek do drugiej osoby.

4.
W strefie snu i na całym terenie imprezy obowiązuje cisza nocna trwająca od godziny 22:00 do 7:00 dnia

następnego. Cisza nocna nie dotyczy uczestników nabożeństw religijnych. 

5.
W strefie namiotowej obowiązują warunki typowo biwakowe, uczestnicy tej strefy mają zapewnione oddzielne od

pozostałych uczestników imprezy toalety oraz umywalki z zimną wodą. 

6.
Strefa snu będzie wydzielona, w większości ogrodzona lub odznaczona taśmą ostrzegawczą. Dodatkowo w ciągu

dnia strefa będzie obserwowana przez ochronę – wolontariuszy. Nie zwalnia to jednak osób korzystających ze
strefy snu z obowiązku zabezpieczenia swojego mienia, za które organizator nie odpowiada. 

7.
W strefie snu nie będzie natrysków ani dostępu do ciepłej wody. Osoba korzystająca z tej strefy zobowiązana

jest do zabezpieczenia się w miarę potrzeby w natryski przenośne, kampingowe we własnym zakresie. 

8.
Organizator zapewnia uczestnikowi strefy snu śniadanie w formie bufetu polowego każdego dnia (11 i 12

czerwca) oraz stały dostęp do darmowej kawy, herbaty i wody pitnej. 

9.
Każda osoba korzystająca ze strefy snu otrzyma specjalny identyfikator i chustę, które uprawniają do wejścia w

strefę snu oraz korzystania z darmowych elementów kateringu, o których mowa w punkcie 8


