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Regulamin festiwalu Mydlany Park 4 – Imprezy plenerowej (niemasowej)
stworzony przez organizatora: Fundację Inicjatywa B
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w trakcie festiwalu Mydlany
Park 4, przebywać będą na terenie żarowskiego Parku Miejskiego. Każdy uczestnik festiwalu
zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora i postanowień regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa festiwalu Mydlany Park 4, poprzez
określenie zasad zachowania się uczestników na terenie wydarzenia.
3. Organizator festiwalu posiada niezbędne zezwolenia na organizację wydarzenia od
właściciela terenu; Urzędu Miasta i Gminy Żarów.
WSTĘP NA TEREN FESTIWALU
1. Wstęp na teren festiwalu Mydlany Park 4 jest bezpłatny i przysługuje wszystkim
zainteresowanym osobom. Osoby niepełnoletnie powinny przebywać w obecności
opiekunów prawnych.
2. Zakaz wstępu na teren festiwalu Mydlany Park 4 dotyczy: a) osób znajdujących się pod
widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, innych podobnie
działających środków lub posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe,
ewentualnie inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty; b) osób zachowujących się
agresywnie. Ocena stanu uczestników oraz klasyfikacja przedmiotów niebezpiecznych należy
do Organizatora.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Organizator zapewnia porządek podczas trwania wydarzenia oraz bezpieczeństwo
uczestnikom festiwalu Mydlany Park 4.
2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie festiwalu Mydlany Park 4,
zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora oraz zachowywać się w sposób nie
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zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu, a w szczególności
przestrzegać postanowień regulaminu.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: a) broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, b) materiałów wybuchowych, c) wyrobów pirotechnicznych, d) materiałów
pożarowo niebezpiecznych, e) napojów alkoholowych (z wyłączeniem miejsca do tego
przeznaczonego – punktu sprzedaży piwa w strefie relaksu), f) środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
4. Zakazuje się wchodzenia, naruszania i przebywania w następujących sektorach: a)
oznakowanych i zabezpieczonych miejscach z przewodami elektrycznymi, b) scena festiwalu.
5. Podczas przyjazdu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestnicy festiwalu Mydlany Park
4, zobowiązani są udrożnić przejazd wozu bojowego w sposób bezpieczny. Podczas czynności
wykonywanych przez Straż Pożarną, osoby przebywające na terenie festiwalu muszą
zachować bezpieczną odległość.
6. Organizatorzy festiwalu są uprawnieni do: a) wydawania poleceń porządkowych osobom
zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w
przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia imprezy, b) ujęcia, w celu
niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, c) Usunięcia z terenu imprezy osoby, które
swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
regulaminem, d) Wykonywania swoich zadań na terenie parku.
7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie festiwalu
powinny: a) natychmiast powiadomić organizatora; b) unikać paniki; c) stosować się do
poleceń i komunikatów, d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu festiwalu z uzasadnionych
powodów, np. odwołanie lub przeniesienie festiwalu ze względu na złe warunki
atmosferyczne etc.
2. Uczestnicy festiwalu uczestniczą w nim z własnej woli i na własną odpowiedzialność.
3. Uczestnicy festiwalu otrzymują od Organizatora zestawy do robienia baniek mydlanych oraz
miski z autorskim płynem. Po zakończeniu zabawy, wszystkie przyrządy należy pozostawić
przy miskach na folii ochronnej. Zabrania się wynoszenia poza teren festiwalu jakichkolwiek
przedmiotów udostępnionych przez Organizatora.
4. Organizator festiwalu utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacyjnych oraz
promocyjnych wydarzenia. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych
na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Fundację
Inicjatywa B. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) odbywać się będzie na
podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z
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przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. W przypadku
niewyrażenia zgody na utrwalanie wizerunku, uczestnik festiwalu powinien niezwłocznie
opuścić teren festiwalu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na ternie festiwalu przez
jego uczestników oraz za wszelkie działania prowadzone przez osoby lub firmy nie ujęte w
programie festiwalu Mydlany Park 4. Za dzieci i nieletnich odpowiedzialni są opiekunowie
bądź rodzice.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 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 że 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.
2. Osoby wchodzące na teren wydarzenia automatycznie akceptują regulamin festiwalu
Mydlany park 4.
3. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane
przepisami prawa.
4. Podczas trwania festiwalu Mydlany Park 4, wszyscy uczestnicy wydarzenia powinni się
uśmiechać i cieszyć się mydlaną atmosferą.
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