
REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU SZTUKI ULICZNEJ 
„CHOJNICKA FIESTA 2018” - 7  LIPCA 2018  ROKU 

  
I. Organizatorzy: 
Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice,  
tel. 52 397 22 15 oraz Urząd Miejski w Chojnicach 
 II. Czas trwania: 7 lipca  2018 r. w godzinach: 12:00 - 0:00   
 III. Postanowienia ogólne 
 1.  Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w dniu 7 lipca 2018 roku będą 

przebywać na terenie Imprezy na Starym Rynku, ul. Kościuszki, ul. 31 Stycznia oraz 
w Fosie Miejskiej w Chojnicach. 

 2.  Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania imprezy zobowiązana 
jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 3.  Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie 
zasad zachowania się osób przebywających na jej terenie. 

IV. Zasady organizacyjne i porządkowe 
 1.  Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Imprezy wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. 
 2.  Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać 

się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności 
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Organizatorów i 
Partnerów Imprezy. 

 3.  Za zgubione lub skradzione przedmioty Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności, 
uczestnik wnosi wartościowe przedmioty na własne ryzyko. 

 4.  Zabrania się dewastacji stoisk, urządzeń stanowiących wyposażenie organizatora, 
elementów reklam, dekoracji. 

 5. Odpady, opakowania należy wyrzucać do przeznaczonego do tego celu koszy. 
 6. Organizatorzy mają prawo utrwalać przebieg Festiwalu „Chojnicka Fiesta” dla celów 

dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez organizowanych w 
przyszłych latach przez organizatorów i partnerów.  Wizerunek osób przebywających 
na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w 
mater ia łach reklamowych, s t ronach in ternetowych oraz por ta lach 
społecznościowych. 

 7.  Przebywając na terenie Imprezy oraz biorąc udział w aktywnościach Uczestnik 
akceptuje regulamin i udziela Organizatorom i partnerom nieodpłatnej, 
nieograniczonej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.


