REGULAMIN
16. FESTIWALU MIEJSC I PODRÓŻY „WŁÓCZYKIJ”
Gryfino, 6-10 kwietnia 2022 r.

1. Organizatorami festiwalu są:
▪ Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, www.gryfino.pl),
▪ Gryfiński Dom Kultury (ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryfino, www.gdk.com.pl),
▪ Zakrzywienie Czasoprzestrzeni (ul. Lipowa 10, 73-140 Ińsko, www.zakrzywienieczasoprzestrzeni.pl).
2. Najważniejsze wydarzenia festiwalu zostały zaplanowane w różnych częściach Gryfina:
▪ prezentacje podróżników: w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17,
w klubie festiwalowym przy ul. Szczecińskiej 7 oraz w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w
Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 19;
▪ warsztaty Mały Włóczykij: w budynku Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17 oraz w
Klubie Nauczyciela w Gryfinie przy ul. T. Kościuszki 17;
▪ Bal Włóczykija zorganizowany zostanie w Świetlicy Wiejskiej w Krzymowie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania festiwalu lub jego poszczególnych wydarzeń
bez wcześniejszego uprzedzenia.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich możliwych zmian w przebiegu festiwalu z
powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego
uprzedzenia i rekompensaty.
5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za treści prelekcji podróżników oraz za treści
prezentowane na scenie podczas koncertów.
6. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w festiwalu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych
opiekunów.
7. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO), udział w festiwalu jest zgodą na publikację wizerunku uczestników
jego wydarzeń na fotografiach, filmach lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich osób oraz
transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek
programem przedstawiającym imprezę lub w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych,
promocyjnych i marketingowych Gminy Gryfino, Gryfińskiego Domu Kultury oraz stowarzyszenia
Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.
8. Uczestnicy festiwalu przyjmują do wiadomości i to akceptują, że poziom hałasu w trakcie
występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone - tabela nr 1
rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15 maja 1998 r. w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. z
1998 r. nr 66, poz. 436).
9. Organizatorzy mają prawo zmienić miejsca siedzące lub stojące, jeśli zajdzie taka potrzeba.
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10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby
stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzeń festiwalu.
11. Spóźnieni widzowie zajmować będą miejsca wskazane przez obsługę.
12. Wymagane jest: wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń festiwalu, stosowanie się do
zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
13. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych wyżej może skutkować wydaleniem osoby
naruszającej zasady poza obiekty, w których odbywają się wydarzenia festiwalu bez prawa do
jakiejkolwiek rekompensaty oraz obciążeniem takiej osoby kosztami poniesionymi przez
organizatorów (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania).

Warunki uczestnictwa w wydarzeniach Włóczykija podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2
1. Wszystkie wydarzenia festiwalu zostaną przeprowadzone z aktualnie obowiązującymi
obostrzeniami dotyczącymi organizowania wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności w
pomieszczeniach.
2. Nie ma obowiązku używania maseczek, ale w przypadku sporej ilości uczestników poszczególnych
wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych, ich używanie jest wskazane.
3. W trakcie wydarzeń festiwalu:
▪ w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo uczestnicy festiwalu proszeni się o używanie preparatu
do dezynfekcji dłoni, które są dostępne przy wejściach na teren poszczególnych wydarzeń;
▪ osoby z widocznymi objawami przeziębienia (duszności, kaszel, podwyższona temperatura ciała)
proszone są o zrezygnowanie z uczestnictwa w wydarzeniach festiwalu;
▪ uczestnicy festiwalu zobligowani są do stosowania się do wszystkich poleceń wydawanych przez
obsługę festiwalu;
▪ uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów
uczestnicy są zobowiązani przestrzegać.

Podstawa prawna:
▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679);
▪ Zarządzenie nr 05/2022 Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
oraz prowadzenia działalności merytorycznej w Gryfińskim Domu Kultury od 28 marca 2022 r.
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