
REGULAMIN IMPREZY –  DNI STARGARDU NA SPORTOWO, 18.06.2022 

MIEJSCE: TEREN OSIR STARGARD, UL. SZCZECIŃSKA 35, STARGARD 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

 

1. Organizatorem Imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

4. Impreza ma charakter sportowy, rekreacyjny i kulturalny, a jej celem nie jest propagowanie 

jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych. 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

 

1. Organizator zapewnia uczestnikom Imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach 

odbywających się podczas Imprezy, a w „Strefie AquaStar za 1 zł” na zasadach 

promocyjnych, określonych odrębnym regulaminem. Wydarzenia mają charakter 

ogólnodostępny i otwarty. 

 

2. W trakcie Imprezy odbywają się zawody sportowe i wejście na teren organizowanych 

zawodów jest zabronione (nie dotyczy uczestników). 

 

3. Każde zawody odbywające się w trakcie Imprezy mają własne zasady i regulaminy, a każdy 

uczestnik zobowiązany jest do ich przestrzegania. 

 

4. Impreza podzielona jest na strefy, dokładne ich rozmieszczenie jest ujęte na mapie będącej 

załącznikiem do regulaminu. 

 

5. W trakcie zawodów sportowych (biegi, kolarstwo) zabronione jest wchodzenie na ulicę w 

miejscach do tego niewyznaczonych. 

 

6. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz przejazdu pojazdów (nie dotyczy pojazdów 

organizatora, służb porządkowych i uczestników). 

 

7. Osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób będących na tej Imprezie (pod rygorem 

usunięcia z Imprezy). 

 

8. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

 

9. Organizator udostępnia uczestnikom miejsca na terenie AquaStar do wypoczynku oraz 

miejsca i akcesoria do zabawy dla dzieci itp. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z 

udostępnionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia 

poza teren Imprezy, zwrotu na życzenie osób obsługujących Imprezę. 



 

10. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed 

wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza.  

 

11. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy może wezwać 

uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad 

uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować 

wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.  

 

12. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do 

odpowiedzialności karnej.  

 

13. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.  

 

14. Organizator może zmienić program bez uprzedzenia i rekompensaty.  

 

15. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy oraz udziału w wydarzeniach 

odbywających się w trakcie imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów 

alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 

16. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie zakupionego na terenie 

Imprezy w miejscu przeznaczonym do tego.  

 

17. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono 

posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym 

hukowych), materiałów pirotechnicznych.  

 

18. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z 

polskim prawodawstwem.  

 

19. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

Imprezy i imprez Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych 

pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i 

telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.  

 

20. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i 

odpowiedzialność.  

 

21. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 

przedstawicieli Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo 

podczas Imprezy.  

 

22. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 

zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i porządek.  

 

23. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organów sanitarnych i 

ponoszenia z tego tytułu wszelkiej odpowiedzialności. 

 

24. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie OSiR 

Stargard regulaminów porządkowych oraz instrukcji P-POŻ oraz BHP. 



 

25. 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 w mieniu organizatora.  

 

26. 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, ciepło, światło, 

działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie 

formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 

27. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje w dniu trwania Imprezy, tj. 

18.06.2022 r. 

 

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

Regulaminu.  

 

29. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie 

traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  

 

30. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

a. w miejscu Imprezy, 

b. w siedzibie Organizatora,  

c. na stronie internetowej Organizatora. 

 


