
 

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu nr PBU2/0856/18 pn. „Kultura łączy narody”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  

i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

Umowa o dofinansowanie nr PLBU.01.0100.20-0856/19-02. 

 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w Festynie „Noc Kupały” organizowanym 

przez Urząd Gminy Suwałki, dn. 19.06.2021 r., w Sobolewie, w trakcie trwania 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce: 
 

1. Organizatorem festynu jest Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.  
2. Organizacja festynu odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny 
Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl oraz 
www.gis.gov.pl   

3. Uczestnictwo w festynie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów 
niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnicy festynu obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników 
Organizatora imprezy, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem festynu 
i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.  

5. W festynie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nieprzejawiające niepokojących 
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy 
kaszel, duszności) oraz nieprzebywające na kwarantannie i nieobjęte nadzorem 
epidemiologicznym. 

6. Rekomenduje się uczestnikom imprezy korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia 
z festynu ze środków ochrony osobistej – maseczki. Uczestnicy samodzielnie wyposażają 
się w środki ochrony osobistej. 

7. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób, do limitu nie będą wliczane osoby 
zaszczepione przeciwko Covid-19.  

8. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników festynu zakłada zachowanie 
rekomendowanego dystansu 1,5 m. 

9. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt 
z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań 
i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki. 

10. Ze względu na możliwe niekorzystne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie 
możliwość odwołania imprezy plenerowej lub jej przeniesienia. Informacja o zmianie 
miejsca imprezy opublikowane będzie na stronach: www.gmina.suwalki.pl 
www.krzywe.com.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

11. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie 
swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie poprzez umieszczanie fotografii, 
filmów i nagrań dźwiękowych na stronach internetowych www.gmina.suwalki.pl 
www.krzywe.com.pl, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, w tym mediach, 
z zastrzeżeniem, że fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą stanowić jedynie 
ilustrację do relacji z wydarzeń bądź ich promocji. Wykorzystywanie ich w innym zakresie 
jest niedozwolone. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, przy założeniu 
jednak, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronach: 
www.gmina.suwalki.pl www.krzywe.com.pl. 
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