
REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ 

„Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją Warmii i Mazur” 

ZAMEK SZYMBARK - 18 WRZEŚNIA 2021 R. 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie

„Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją Warmii i Mazur” w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbywa się w wyraźnie
wydzielonych miejscach na podzamczu oraz dziedzicu Zamku w
Szymbarku w dniu 18 września 2021 r. w godzinach 11:00-18:00, 
zwanej dalej „Imprezą”.

2. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Zamek Szymbark z siedzibą w
Szymbarku (14-200), Szymbark 10, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
numerem KRS: 0000813863, NIP: 7441823243, REGON: 384870249. 

3. Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom
prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu. 

4. Wejście na teren Imprezy oznacza akceptację postanowień 
Regulaminu i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i 
publikację zdjęć z Imprezy. 

5. Regulamin Imprezy udostępniony jest dla Uczestników Imprezy na w
punkcie informacyjnym Organizatora znajdującym się na terenie
Imprezy oraz na stronie internetowej
www.fundacjazamekszymbark.pl 

§ 2 Uczestnictwo w Imprezie i atrakcje
1. Na terenie Imprezy przebywać mogą osoby pełnoletnie oraz

niepełnoletnie pod opieką osoby pełnoletniej (dalej: Uczestnicy).
Udział w Imprezie jest bezpłatny, natomiast korzystanie z
poszczególnych atrakcji może być odpłatne. 

2. Na terenie Imprezy można przebywać jedynie w godzinach jej
trwania, tj. do godziny 11:00 do godziny 18:00. Organizator może
skrócić czas odbywania się Imprezy, w takiej sytuacji wszyscy
Uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia terenu Imprezy o
wskazanej przez Organizatora porze.

4. Przy wejściu na teren Imprezy osoby mogą zostać poproszone o
podanie informacji o fakcie zaszczepienia przeciwko COVID-19. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości osób
niezaszczepionych (§ 3 pkt 2 Regulaminu) Organizator odmówi
prawa do uczestnictwa w Imprezie osobie niezaszczepionej. Podanie
informacji jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne do
wzięcia udziału w Imprezie.

5. Uczestnicy niepełnoletni mogą przebywać na terenie Imprezy
wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna. Udział w Imprezie czy
atrakcji nie polega na przejęciu opieki nad nieletnim.

6. Na terenie Imprezy przewidziane są różne atrakcje (zakres atrakcji
może ulec zmianie) organizowane przez podmioty zewnętrzne, z
których Uczestnicy będą mogli korzystać bezpłatnie lub odpłatnie na
zasadach ustalonych przez organizatorów poszczególnych atrakcji.

§ 3 Przepisy porządkowe
1. Na terenie Imprezy Uczestnicy zobowiązani są zasłaniać usta i nos

maseczką, za wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. W Imprezie uczestniczyć może do 250 osób, nie licząc osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19. Ilość miejsc może zostać
ograniczona w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.
Każdy Uczestnik powinien zachować odległość co najmniej 1,5 m od 
pozostałych Uczestników Imprezy.

3. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk przy wejściu na
Imprezę.

4. Na terenie Imprezy obowiązują zakazy: 
a. palenia tytoniu i używania otwartego ognia; 
b. wnoszenia lub spożywania alkoholu; 
c. wnoszenia na tereny Imprezy substancji chemicznych 

pożarowo niebezpiecznych, rozniecania ognia, zapalania 
fajerwerków, kul świecących, rac, itp.;

d. wnoszenia narzędzi niebezpiecznych, w tym broni; 
e. zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych 

oraz tarasowania i zagradzania wejść ewakuacyjnych.

5. Z uwagi na odbywanie się Imprezy w pobliżu ruin Zamku w
Szymbarku należy poruszać się tylko po terenie Imprezy w
wydzielonych dla Uczestników miejscach Imprezy dla i
wyłącznie zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez 
Organizatora, w szczególności przestrzegać należy wszelkich
ograniczeń i zakazów związanych ze wstępem na obszar 
Zamku oraz nie wchodzić na obszary niedostępne dla
Uczestników (tj. zaplecza techniczne itd.).

6. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są usunięcia z Imprezy
osoby naruszającej przepisy porządkowe, osoby nietrzeźwe, czy w inny
sposób zakłócające swoim zachowaniem przebieg Imprezy. Jeżeli
podjęte działania są nieskuteczne służby porządkowe mogą wystąpić o 
pomoc do Policji. 

7. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych
należy zgłosić się do służb porządkowych Organizatora lub
bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie Imprezy.

§ 4 Odpowiedzialność 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na

osobach spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe na skutek
działania siły wyższej.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i
następstwa nieszczęśliwych wypadków, przed, po i w trakcie trwania
Imprezy.

3. Za szkody powstałe w związku z uczestnictwem Uczestników w 
atrakcjach (w tym także w związku z konsumpcją oferowanych przez
organizatorów atrakcji produktów) odpowiedzialność ponoszą
organizatorzy danej atrakcji.

4. Uczestnicy Imprezy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w 
wyniku ich działania lub wyrządzone przez osoby za których
odpowiedzialność ponoszą.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych 
1. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo przebieg Imprezy (dalej:

materiały). Materiały utrwalone przez Organizatora będą
wykorzystywane przez niego oraz właściciela Zamku w Szymbarku, tj. 
spółkę IBC Investments sp. z o.o. do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora oraz właściciela Zamku w
Szymbarku – IBC Investments sp. z o.o., tj. promocji statutowej
działalności Organizatora oraz działań promocyjno-marketingowo-
informacyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych przez
Organizatora lub właściciela Zamku w Szymbarku, dotyczących Zamku 
w Szymbarku i okolic, a także w odniesieniu do działań podejmowanych 
przez Organizatora oraz inne podmioty wobec Zamku w Szymbarku. 
Materiały będą mogły zostać opublikowane w mediach, w tym
umieszczone na stronach internetowych, m.in. 
www.fundacjazamekszymbark oraz w mediach społecznościowych
Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem.

2. Organizator może także zbierać dane w postaci informacji czy dany
Uczestnik jest zaszczepiony przeciwko COVID -19 i przetwarzać te dane
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Organizatora polegających na zapewnieniu zgodnego z 
obowiązującymi przepisami prawa przebiegu Imprezy, w tym jej 
liczebności.

3. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku 
jest Organizator oraz IBC Investments sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (01-222), przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (KRS: 44274).

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony
interes Organizatora oraz właściciela Zamku w Szymbarku opisany w
pkt 1 powyżej oraz 2 powyżej.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 
żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych,
przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

§ 6 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

http://www.fundacjazamekszymbark.pl/



