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Eko – Art Punkt Maślice 

 
 
1. Organizatorami wydarzenia Eko – Art Punkt Maślice (dalej: 

Wydarzenie) są BF Impart 2016 z siedziba przy ul. Komuny 
Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, zarejestrowane w 
Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd 
Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, NIP 
8992736581, REGON021907583, oraz Fundacja 
Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości z siedzibą w 
Bierutowie, ul. Osiedle 23, zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000454447, NIP: 
9112007242, REGON: 022119304. 

2. Wydarzenie to projekt realizowany w ramach 
mikroGRANTÓW (III nabór) będących częścią Programu 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 12 poniżej Wydażenie ma 
charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny. 

4. Na teren Wydarzenia może wejść oraz następnie przebywać 
na jego terenie wyłącznie osoba, która: 

A. nie znajduje się pod widocznym działaniem alkoholu;    
B. nie znajduje się pod wpływem działania środków 

odurzających, psychotropowych lub innych 
działających podobnie; 

C. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień 
regulaminu obiektu lub imprezy; 

D. nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w 
imprezach masowych; 

E. nie ukończyła 13 rok życia, bądź nie będzie przebywała 
pod opieką opiekuna prawnego, który jest za tą osobę w 
pełni odpowiedzialny 

5. Wydarzenie prowadzone jest na podstawie niniejszego 
regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów 
prawa. Biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że 
zapoznał i podporządkowuje się postanowieniom 
Regulaminu Wydarzenia i wyraża zgodę na jego treść. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień 
niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizację i przebieg Wydarzenia. 

7. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek stosowania się do 
regulaminów obiektów, na których odbywa się Wydarzenie. 
Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują 

się na terenie zobowiązani są zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w 
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz 
stosować się do zaleceń Organizatorów, mających na celu 
zapewnienie im bezpieczeństwa. 

8. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują 
się na jego terenie, muszą stosować się do zaleceń 
przedstawicieli organizatorów, mających na celu 
zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

9. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną 
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

10. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo korzystania z 
wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych na terenie 
Wydarzenia i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. Przedstawiciele organizatorów są uprawnieni do wydawania 
poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, 
a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do 
opuszczenia terenu Wydarzenia. 

12. Na terenie Wydarzenia zabronione jest: 
A. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników 

reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na 
terenie Wydarzenia, 

B. jakiegokolwiek działania mogące stanowić zagrożenie 
dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie Wydarzenia, 

C. wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub 
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów 
alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

D. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych 
środków odurzających oraz podejmowanie w stanie 
nietrzeźwym, pod rygorem wykluczenia z Wydarzenia, 
uczestnictwa w działaniach aktywizujących publiczność 
tj. warsztaty, gry, zabawy, 

E. poruszanie się wszelkiego rodzaju pojazdami (z 
wykluczeniem pojazdów uprzywilejowanych), w tym 
również motorowerami i rowerami, 

F. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się 
na terenie Wydarzenia. 

13. W miejscach organizacji Wydarzenia i w czasie jego trwania 
obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz 
spożywania napojów alkoholowych, jakichkolwiek środków 
o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz 
narkotyków. Naruszenie ww. zakazów, lub stwierdzenie, iż 
dana osoba znajdująca się na terenie, na którym odbywa się 

Wydarzenie pozostaje pod wpływem w/w środków będzie 
skutkowało wydaleniem z terenu Wydarzenia przez 
Organizatorów oraz konfiskatą ww. substancji i 
powiadomieniem odpowiednich służb w razie podejrzenia 
popełnienia przestępstwa. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione 
lub zniszczone mienie uczestników Wydarzenia. 

15. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, 
że całe Wydarzenie, może być utrwalane metodą 
fotograficzną oraz audio/video, na co uczestnik wyraża 
zgodę, w szczególności uczestnik w ramach utrwalania 
Wydarzenia, zezwala także na utrwalanie w dowolnej formie 
i dowolną techniką jego wizerunku i wykorzystanie utworów 
i nośników, na których wizerunek  utrwalono w dowolnych 
celach. W tym samym zakresie wizerunki te może 
wykorzystywać BFI 2016. Powyższa zgoda ta dotyczy 
zarówno utrwalania przebiegu Wydarzenia w związku z 
zapewnieniem jego bezpieczeństwa jak i utrwalania przez 
BFI 2016 lub podmioty z nim współpracujące w celach nie 
związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa 
Imprezy (w szczególności w celu transmisji telewizyjnej, 
internetowej, retransmisji itp.). BFI 2016 może korzystać z 
takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym 
przedstawiającego wizerunek uczestnika Wydarzenia lub 
innej osoby przebywającej na terenie Wydarzenia, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności 
zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na 
wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o 
prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności 
poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz 
rozpowszechnianie  w każdej formie (licencja niewyłączna). 
BFI 2016 jest uprawniony do udzielania sublicencji oraz do 
wykonywania i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw 
zależnych do w/w utrwalenia 

16. W razie wątpliwości co do zasad stosowania Regulaminu, 
BFI 2016 dokonuje  interpretacji i wyjaśnień poszczególnych 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2016 roku. 
18. Wzięcie udziału w Wydarzeniu oraz wejście na teren 

Wydarzenia oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki 
określone niniejszym regulaminem.  

19. Regulamin Wydarzenia dostępny będzie w miejscu 
Wydarzenia oraz na 
https://fundacjaekopotencjalpm.wordpress.com/ 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 


