
 
 

 
 

 
Regulamin  wydarzenia Mikołajki dnia 3 grudnia 2022, od godz. 16:00 - 18:00 
 
Organizatorem wydarzenia jest: Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice i Rada Mieszkańców Siechnic 
 
Przebieg imprezy 
Wizyta Świętego Mikołaja · 2 godziny animacji - gry , zabawy i tańce świąteczne ,szkolenie na pomocnika Mikołaja, jazda na me-
chanicznym Reniferze · zamykanie w bańce mydlanej  - sala widowiskowa, parter, klub Relaks. Zabawę prowadzi wykwalifikowany 
animator. 
 
Zlot traktorów – Rada Mieszkańców-parking wewnętrzny przy budynku ul. Fabryczna 15 
 

Warunki uczestnictwa w wydarzeniu. 
• Wydarzenie ma charakter otwarty dla 90 chętnych dzieci. 
• Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i na odpowiedzialność biorących w nim udział - Rodzic Opie-

kun odpowiada za dzieci. 
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, 
w trakcie lub po wydarzeniu 

• Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy, w za-
kresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych i wizerunku, w szczególności rejestrowania 
jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania 
zapisu, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator 
utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji imprezy. Wizerunek 
osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany 
dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na udział w Im-
prezie wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub 
swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regu-
laminie. 

• Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie osób korzystających z urządzeń re-
kreacyjnych oraz innych urządzeń  wkomponowanych w przestrzeń publiczną placu i terenu wo-
kół, dotyczy to też pojazdów umiejscowionych na parkingu. Dzieci korzystają z nich tylko i wyłącz-
nie pod opieką dorosłych, swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Osoby wchodzące na teren 
imprezy automatycznie akceptują regulamin imprezy.  

• 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. 

• Regulamin dostępny będzie na stronie Centrum Kultury www.kultura-siechnice.pl 
   

                                         Siechnice, dnia 3 grudnia 2022 r. 


