REGULAMIN FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW- EDYCJA 2019
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE LIDER A4 ORAZ Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
MIEJSCE: DOMANIÓW BOISKO SORTOWE TERMIN: 23 CZERWCA 2019, GODZ. 13.00 - 18.00
TERMIN I CZAS SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW FESTIWALU: DO DNIA 14.06.2019 NA ADRES ORGANIZATORA: KOBIERZYCE, UL. WITOSA 15 LUB MAILEM: MONITORING@LIDER-A4.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. FESTIWAL 4 ŻYWIOŁÓW to doroczne święto społeczności 5 gmin, to dzień w roku, kiedy można zasmakować, posłuchać, zobaczyć, doświadczyć tego, co
w nas drzemie. Na festiwalu prezentują się mieszkańcy lub organizacje z naszych gmin. Festiwal jest zwyczajem wprowadzonym i kultywowanym od 9 lat przez
Stowarzyszenie LIDER A4.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festiwalu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda
osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festiwalu zobowiązana jest stosować się do zaleceń Organizatora oraz służb porządkowych i 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 przeprowadzona jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
4. W ramach festiwalu organizowane są występy na scenie, a także jarmark produktów i usług lokalnych oraz dodatkowe atrakcje. Festiwal nie jest imprezą
masową.
II. WSTĘP NA TEREN FESTIWALU
1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim zainteresowanym osobom.
2. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
a) osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub
posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty;
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b) osób zachowujących się agresywnie;
3. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych oraz zachowania osób należy do Organizatora i służb porządkowych.
4. Osoby/podmioty chcące zaprezentować się na festiwalu zobowiązane są złożyć pisemne zgłoszenie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu.
5. Ze względu na posiadane ograniczone możliwości techniczne i organizacyjne, a także na bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy prawa organizator zastrzega
sobie przyjęcie wybranych zgłoszeń.
6. Przyjęcie zgłoszenia do prezentacji na festiwalu będzie potwierdzane przez organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania zgłoszeń,
indywidualnie na dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym jako właściwe do kontaktu.
III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez zorganizowanie i odpowiednie
oznakowane m.in.:
a) Punktu pomocy medycznej ,
b) Zaplecza higieniczno – sanitarnego dla wystawców,
c) ochrony terenu
d) zabezpieczenia przeciwpożarowego
2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora i służb porządkowych, tj.
osób oznakowanych identyfikatorami lub umundurowanych, oraz zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na
imprezie, a w szczególności przestrzegać przepisów prawa i postanowień regulaminu.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: - broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, - materiałów wybuchowych, - wyrobów
pirotechnicznych,- materiałów pożarowo niebezpiecznych, - napojów alkoholowych,- środków odurzających lub substancji psychotropowych, Zabrania się
spożywania alkoholu poza miejscem wyznaczonym.
4. Służby porządkowe i organizatorzy 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,
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osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia; c) zobowiązana jest usunąć z terenu imprezy osoby,
które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny: a) natychmiast powiadomić organizatora i ochronę; b)
unikać paniki; c) stosować się do poleceń i komunikatów; d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów lub siły wyższej, a ponadto prawo do zmiany programu pod
względem artystycznym i czasowym.
2. Uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować
uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
3. Zabrania się pozostawiania rzeczy, szczególnie jeśli niemożliwa jest identyfikacja (np. torby, walizki pudełka) na terenie festiwalu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na ternie imprezy. W sytuacje jeśli pozostawiony przedmiot zostanie uznany za niebezpieczny Organizator zastrzega
możliwość powiadomienia o tym stosownych służb.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania prowadzone przez osoby lub firmy nie ujęte w programie Festiwalu, za dzieci i nieletnich
odpowiedzialni są opiekunowie bądź rodzice.
5. Organizator utrwala przebieg imprezy w formie zdjęć i filmów dla celów dokumentacji oraz promocji imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie
imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych. Wstęp i udział w Festiwalu jest dobrowolny
i równoznaczny ze zgodą na ewentualne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w ww. celu. Informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
LGD Lider A4, 55-40 Kobierzyce, z siedzibą w Kobierzycach, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce oraz:
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, z siedzibą w Domaniowie, 55-216 Domaniów 15;
Samorząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa - Instytucja Zarządzająca PROW;
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa - Instytucji Płatnicza.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Lider A4 można skontaktować się poprzez email: iodo@lider-a4.pl lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia
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Zakres i cel przetwarzanych danych: Zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek, zarejestrowane podczas festiwalu, mogą być udostępnione na stronie internetowej
Stowarzyszenia, profilach internetowych zarządzanych przez Stowarzyszenie oraz w mediach, a także w gazetkach/wydawnictwach i na tablicach informacyjnych w celach
promocji Festiwalu i Stowarzyszenia. Będą także przechowywane, w celu udokumentowania organizacji Festiwalu, który jest realizowanym w ramach zadań wynikających z art. 6
ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822).Przetwarzane Dane mogą być także udostępniane w toku kontroli administracyjnej realizacji zadania uprawnionym instytucjom kontrolnym.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, o którym mowa powyżej oraz w pkt.5, w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
Rozporządzenie 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. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83). Kodeks Cywilny (art. 23 i 24).
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań, zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822). oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028
roku
Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem umownym,

VI. Postanowienia dotyczące wystawców
1. Organizatorzy użyczają stoisko wyposażone w stół i ławę, z dostępem do zasilania elektrycznego (konieczne posiadanie własnego przedłużacza elektrycznego
min 10 m), w pobliżu źródło wody bieżącej, punkt wody do celów porządkowych, szatnia, toalety. Stoisko jest udostępniane przez organizatora przed
rozpoczęciem festiwalu i powinno być uruchomione w chwili rozpoczęcia festiwalu.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do oznakowania stoiska swoim logotypem oraz innymi w szczególności logotypami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Unii Europejskiej
3. Organizator wyraża zgodę na prowadzenie sprzedaży produktów lokalnych w wyznaczonym miejscu na terenie festiwalu, wystawca zobowiązuje się do
przygotowania wystawy oraz degustacji produktów.
4. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawa obowiązujących dla prowadzonego zakresu działalności, w tym handlowych,
sanitarnych, bhp i p.poż., policyjnych oraz stosowania się do instrukcji organizatorów.
5. Wystawca odpowiada za jakość i bezpieczeństwo swoich produktów oraz z ich odpowiednie przechowywanie, w szczególności produktów spożywczych,
w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne, stosowanie dobrych praktyk higienicznych, posiadanie aktualnych książeczek zdrowia przez osoby mające
kontakt z żywnością zarówno na etapie przygotowania jaki i sprzedaży. Szczegółowe informacje zawiera Poradnik dla producentów lokalnych, przygotowany
przez Lider A4.
6. Wystawca odpowiedzialny jest za nadzór i ochronę stoiska w trakcie imprezy oraz ochronę udostępnionego mienia.
7. Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych
Wystawców i Organizatora oraz nie łamie przepisów prawa.
8. Wystawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku w obrębie swojego miejsca oraz za sprzęt użyczony do ekspozycji, w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia użyczonego mienia Wystawca pokryje w pełnej wysokości koszty naprawy/odkupienia niniejszego sprzętu.
9. Wystawca zobowiązany jest prowadzić prezentację i/lub sprzedaż produktów w dniu jarmarku od godz. 13.00 do godziny 18.00, a po zakończeniu zostawić
stoisko w stanie pierwotnym bez pozostałości i śmieci. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania w formie filmu i zdjęć stoisk oraz
wizerunków wystawców i wykorzystywania ich w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia wystawcy w przypadku nierzetelnego wypełnienia zgłoszenia, o którym mowa
w rozdziale II pkt 4 regulaminu, oferowania przez wystawcę produktów niezgodnych z charakterem jarmarku i celami Festiwalu 4 Żywiołów, dużej ilości
zgłoszeń przekraczającej ilość przygotowanych miejsc wystawienniczych.
VII. 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 imprezy automatycznie akceptują regulamin imprezy.
3. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
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