
 

 

 

 

Regulamin wydarzeń odbywających się w ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 

 

I 

1. Organizatorami wydarzeń odbywających się w ramach 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zwanych dalej „Imprezą” 

są Zakopiańskie Centrum Kultury i Miasto Zakopane - zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzeń będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda 

osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 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. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a) „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. 

b) „Teren Imprezy” oznacza teren Równi Krupowej – Górnej i Dolnej, na którym przeprowadzana jest Impreza, zgodnie ze scenariuszem i informacjami na 

plakatach. 

c) „Uczestnik Imprezy” oznacza każdą osobę dorosłą uczestniczącą w Imprezie lub osobę niepełnoletnią pod opieką osoby dorosłej, poza artystami, 

przedstawicielami Organizatora, służb porządkowych.  

d) „Wydarzenia” oznaczają: KONCERTY NA FOLKOWĄ NUTĘ, Wesele góralskie, Koncert Inauguracyjny, Koncerty konkursowe, Koncert Siła 

Korzeni, Koncert Finałowy, Animacja dla najmłodszych, Warsztaty dla młodzieży i dorosłych.  

 

II 

Koncerty  

KONCERT NA FOLKOWĄ NUTĘ, Wesele góralskie, Koncert Inauguracyjny, Koncerty konkursowe, Koncert Siła Korzeni, Koncert Finałowy 

  

1. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.  

2. Na każdy koncert obowiązywać będą bezpłatne wejściówki, dostępne do pobrania w Punkcie Informacji Festiwalowej usytuowanej w wiosce 

festiwalowej na Dolnej Równi Krupowej 

3. Pobranie wejściówki na wydarzenie będzie równoznaczne z akceptacja zapisów niniejszego regulaminu 

4. Organizator wskazuje, że na każde wydarzenie obowiązuje ograniczona liczba miejsc.  

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczki.  

6. 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, 

f) szklanych butelek, 

g) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

7. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności 

handlowej lub innej zarobkowej, akcji dobroczynnych, zbiórek publicznych. 

8. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje. 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 

d) nie stosujących się do aktualnych wytycznych GIS oraz obowiązujących przepisów prawa.  

e) niezarejestrowanych w sytuacji gdy limit osób został wyczerpany lub osób odmawiających złożenia wymaganych regulaminem oświadczeń.  

9. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo 

niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności. 

10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym 

kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

11. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

12. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są: 

a) Stosować się do aktualnych wytycznych GIS oraz przepisów sanitarnych.  

b) do zachowania odpowiedniego dystansu podczas ustawienia się w kolejce przed wejściem na teren Imprezy,   

c) dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Imprezy. 

13. Uczestnik Imprezy oświadcza, że posiada świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -19 podczas 53 MFFZG. Równocześnie oświadcza, że zapoznał 

się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jak również oświadcza, że nie będzie wnosił 

żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem COVID-19 w trakcie trwania Imprezy.  

14. O terminach rozpoczęcia się Imprez, ich miejscu informacje będą publikowane na stronie www.zakopane.pl w aktualnościach.  

 

III 

Animacje dla najmłodszych   

1. W ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich zorganizowane zostaną animacje dla dzieci w namiocie warsztatowym.  

2. Animacje odbędą się w dniach 22 - 25 sierpnia 2022r.   

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

4. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. 

5. Organizator wskazuje, że na każde wydarzenie obowiązuje ograniczona liczba miejsc.  

http://www.zakopane.pl/


6. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przeniesienie prawa majątkowego do dzieła wykonanego podczas animacji przez dziecko na wszelkich 

dostępnych polach eksploatacji, polegających w szczególności na:  

- wydaniu, reprodukowaniu dzieła  drukiem  w formie  plakatu i pocztówki festiwalowej, 

- utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, w  tym techniką komputerową, 

- wprowadzania  do obrotu, 

- wprowadzania do  pamięci komputera, 

- wprowadzania do sieci  komputerowych , w szczególności  Internetu, 

- publicznego wystawiania, wyświetlania w szczególności za pośrednictwem  TV, kaset  video, DVD, 

- najmie , dzierżawie, nadawaniu za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych, 

- eksploatację polegająca na wykorzystywaniu części  lub całości  dzieła dla celów  reklamowych, niezależnie od formy materiałów  reklamowych i ich 

wielkości, 

- wszelką eksploatację części lub całości  dzieła  polegająca na  utrwalaniu na dokonywanym  w ramach ekspozycji reklamowych  albo zwielokrotniania 

i wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzaju  publikacji  i innych materiałów  reklamowych związanych  bezpośrednio  lub pośrednio z dziełem lub 

kampanią  reklamowa, 

-wszelkich  innych dostępnych  polach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

- dla celów promocyjnych Miasta Zakopane oraz Festiwalu.  

 

7. Uczestnicy (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego i dziecka wizerunku oraz danych osobowych w środkach masowego 

przekazu i publikacjach.  

8. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia wydrukowanej zgody na udział podpisanej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego,  

wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do regulaminu). Osoby nie mające wypełnionej zgody, będą mieć możliwość wypełnienia dokumentu na miejscu 

przed rozpoczęciem wydarzenia. Zgody składa się przedstawicielowi Organizatora i nie podlegają one zwrotom.  

9. Organizator nie zapewnia opieki nad dzieckiem po zakończonych animacjach.   

 

IV 

Warsztaty dla młodzieży i  dorosłych  

 

1. W ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich zorganizowane zostaną warsztaty w namiocie warsztatowym.   

2. Warsztaty odbędą się w terminie 22 – 25 sierpnia 2022r.  

3. Uczestnikami może być młodzież oraz osoby dorosłe. 

4. Pierwszeństwo udziału w wydarzeniu mają osoby zarejestrowane.  W przypadku wolnych miejsc w wydarzeniu mogą wziąć udział także osoby 

niezarejestrowane pod warunkiem wypełnienia stosownego oświadczenia i złożenia go Organizatorowi.  

5. Organizator wskazuje, że na każde wydarzenie obowiązuje ograniczona liczba miejsc.  

6. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przeniesienie prawa majątkowego do dzieła na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, 

polegających w szczególności na:  

- wydaniu, reprodukowaniu dzieła  drukiem  w formie  plakatu i pocztówki festiwalowej, 

- utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, w  tym techniką komputerową, 

- wprowadzania  do obrotu, 

- wprowadzania do  pamięci komputera, 

- wprowadzania do sieci  komputerowych , w szczególności  Internetu, 

- publicznego wystawiania, wyświetlania w szczególności za pośrednictwem  TV, kaset  video, DVD, 

- najmie , dzierżawie, nadawaniu za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych, 

- eksploatację polegająca na wykorzystywaniu części  lub całości  dzieła dla celów  reklamowych, niezależnie od formy materiałów  reklamowych i ich 

wielkości, 

- wszelką eksploatację części lub całości  dzieła  polegająca na  utrwalaniu na dokonywanym  w ramach ekspozycji reklamowych  albo zwielokrotniania 

i wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzaju  publikacji  i innych materiałów  reklamowych związanych  bezpośrednio  lub pośrednio z dziełem lub 

kampanią  reklamowa, 

-wszelkich  innych dostępnych  polach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

- dla celów promocyjnych Miasta Zakopane oraz Festiwalu.  

 

7. Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu 

i publikacjach wraz z informacją o Festiwalu.  

8. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są do dołączenia zgody na udział w warsztatach podpisanej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, wg załączonego 

wzoru (załącznik nr 3 do regulaminu). Osoby nie mające wypełnionej zgody, będą mieć możliwość wypełnienia dokumentu na miejscu przed 

rozpoczęciem wydarzenia i złożenia do przedstawiciela Organizatora.  

9. Organizator nie zapewnia opieki nad nieletnim po zakończeniu warsztatów.  

 

V 

Postanowienia ogólne  

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na wydarzeniach oraz porządek podczas trwania wydarzeń. 

2. Organizator jest uprawniony do utrwalania wydarzeń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz będzie prowadzona bezpośrednia transmisja 

on-line w social mediach, jak również przez stronę Urzędu Miasta Zakopane oraz YouTube.  

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz 

sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

4.  Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: 

a) Zaplecze techniczno-socjalne wraz ze sceną;  

b) Widownia – miejsca siedzące, 

c) Namioty warsztatowe;  

5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe  



Organizator zapewnia, że : 

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania 

na wypadek pożaru; 

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone przez Kierownika ds. bezpieczeństwa, w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży 

pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia 

i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.  

7. Organizator wobec uczestników zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej 

rekompensaty z tego tytułu.  

 

VI 

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami prawa do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, 

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, 

a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, 

e) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego , 

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego 

mienia, 

g) nie wpuszczania na teren Imprezy osób nie przestrzegających zaleceń , 

h) nie wpuszczenia na teren Imprezy osób niezarejestrowanych wcześniej w systemie Organizatora lub odmawiających złożenia oświadczenia.  

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

VII 

   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach autorskich 

 

1. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany przez organizatora dla celów organizacyjnych, 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, edukacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:  

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) Organizator informuje że udział w imprezie czy 

wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne utrwalenie 

i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na wszystkich dopuszczalnych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczenie fotografii i filmów w mediach wewnętrznych prowadzonych przez organizatora oraz mediach 

zewnętrznych czy innych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych przez Organizatora, w publikacjach Organizatora a także publikacjach 

osób trzecich (np. Internet, portale społecznościowe) w określonych wyżej celach, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe wykorzystanie przez osoby trzecie 

może jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora.  

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo 

do wynagrodzenia. 

3. Każdy, kto bierze udział w imprezie i nie zgadza się na przetwarzanie jego wizerunku w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych 

dokonywanych przez Organizatora w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie 

Organizatorowi. 

4. Niezależnie od powyższego Organizator informuje, iż zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

5. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, 

w celach wskazanych powyżej, w szczególności promocji imprezy i działalności organizatora. 

6. Realizując dyspozycję art. 13 RODO informujemy, iż:  

1) Administratorem danych osobowych uczestnika imprezy jest Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą pod adresem: ul. Chramcówki 35, 34-500 

Zakopane. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 18 206 69 50 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

2) Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w ramach realizacji celów statutowych ZCK, w ramach realizacji zadań w interesie publicznym oraz 

w pozostałym zakresie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być też 

przetwarzane przez ZCK w celu promocji działalności, przygotowania relacji z działalności oraz sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO; 

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych  

4) Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane nie będą przekazywane z wyjątkiem 

danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć. Administrator informuje, że portal 

Facebook jest podmiotem spełniającym wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności. 

5) Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą przetwarzane do czasu upływu ich przydatności dla 

wskazanych przez administratora celów zgodnie z zasadami archiwizacji a następnie usunięte,  

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w imprezie. Informujemy, iż zgodnie z ustawą 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych 

i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Organizator, pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, adresu 

i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z 

osoba zakażoną i ewentualnego udostępnienia GIS. 

7) Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane nie będą profilowane, 



8) Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać 

je zgodnie z przepisami. W celu zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej zapraszamy na stronę: www.zakopane.pl/o-nas/ogolna-klauzula-

informacyjna.  

 

VIII 

1. Regulamin imprezy będzie udostępniany uczestnikom imprezy przy wejściu na teren Imprezy oraz na stronie internetowej: www.zakopane.festiwale.pl- 

mffzg.    

2. Osoby wchodzące na teren imprezy: 

a) Posiadają świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -19 podczas Imprezy/Wydarzenia 

b) Oświadczają, że zapoznały się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zobowiązują się do ich przestrzegania. 

c) Oświadczają, że nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Imprezy/Wydarzenia 

d) Oświadczają, że nie są objęte kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym oraz że w okresie ostatnich 14 dni nie miały kontaktów z osobami 

zakażonymi ani nie przejawiały objawów zakażenia koronawirusem. 

3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Imprezy/Wydarzenia. 

4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. VII ppkt. 6/1 -  na piśmie, przesyłką poleconą. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. Organizator zastrzega, iż w przypadku zmian wytycznych GIS lub aktów prawa z powodu COVID-19 – możliwość zmiany Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakopane.pl/o-nas/ogolna-klauzula-informacyjna
http://www.zakopane.pl/o-nas/ogolna-klauzula-informacyjna
http://www.zakopane.festiwale.pl-/


Załącznik nr 2 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA 

W ANIMACJACH DLA NAJMŁODSZYCH 

53. MFFZG  

 

Imię i nazwisko rodzica, opiekuna…………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………………. 

 

Adres do korespondencji ……………….……………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………… 

 

Wiek dziecka ……………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem(łam) się z Regulaminem Imprezy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, organizowanego przez Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą ul. 

Chramcówki 35, 34-500 Zakopane oraz  Urząd Miasta Zakopane z siedzibą ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, dostępnym na stronie www.zakopane.pl; 

 

- akceptuję treść powołanego Regulaminu; 

- wyrażam zgodę na udział Dziecka w animacjach dla najmłodszych na 53. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich na warunkach określonych w Regulaminie; 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie i podawanie do wiadomości publicznej danych osobowych Dziecka w środkach masowego przekazu i innych 

publikacjach do celów związanych bezpośrednio z Festiwalem i Konkursem oraz jego promocją . 

 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego Dziecka na wszystkich polach eksploatacji  w związku z 53. Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich w 

Zakopanem. 

-  posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -19 podczas Imprezy/Wydarzenia 

-  zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

- nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Imprezy/Wydarzenia 

 - dziecko nie jest objęty/a kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym oraz że w okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktów z osobami zakażonymi ani nie przejawiało 

objawów zakażenia koronawirusem. 

 -  Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Imprezy/Wydarzenia. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakopane.pl/


 

Załącznik nr 3 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA 

W WARSZTATACH  

53. MFFZG  

 

Imię i nazwisko rodzica, opiekuna…………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………………. 

 

Adres do korespondencji ……………….……………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………… 

 

Wiek dziecka ……………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem(łam) się z Regulaminem Imprezy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, organizowanego przez Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą ul. 

Chramcówki 35, 34-500 Zakopane oraz  Urząd Miasta Zakopane z siedzibą ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, dostępnym na stronie www.zakopane.pl; 

 

- akceptuję treść powołanego Regulaminu; 

- wyrażam zgodę na udział Dziecka w warsztatach na 53. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich na warunkach określonych w Regulaminie; 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie i podawanie do wiadomości publicznej danych osobowych Dziecka w środkach masowego przekazu i innych 

publikacjach do celów związanych bezpośrednio z Festiwalem i Konkursem oraz jego promocją . 

 

- wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy mojego Dziecka na wszystkich polach eksploatacji  w związku z 53. Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich w 

Zakopanem. 

-  posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID -19 podczas Imprezy/Wydarzenia 

-  zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

-  nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Imprezy/Wydarzenia 

 - dziecko nie jest objęty/a kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym oraz że w okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktów z osobami zakażonymi ani nie przejawiało 

objawów zakażenia koronawirusem. 

 -  Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Imprezy/Wydarzenia. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka 

http://www.zakopane.pl/

