
REGULAMIN Narodowego Czytania 
MIEJSCE: Park Wodzickich w Porębie Wielkiej 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
 

1. Organizatorami są Powiat Limanowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, Miejska Biblioteka                         

w Mszanie Dolnej. 

Partnerzy wydarzenia: Miasto Limanowa, Gmina Niedźwiedź, Miasto Mszana Dolna, Gminna Biblioteka                   

i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu. 
 
 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać 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 Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza,                         

a także urządzeń, znajdujących się na nim.  

 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

 

1. Organizator zapewnia uczestnikom Imprezy bezpłatny udział w wydarzeniu. Akcja Narodowe Czytanie 

ma charakter ogólnodostępny i otwarty.   

 

2. Osoby uczestniczące w Narodowym Czytaniu muszą przestrzegać zaleceń związanych z COVID - 19,        

w szczególności:  

- mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos; 

- zachowywać bezpieczny dystans ok. 2 m; 

- zajmować co drugie miejsce siedzące; 

- przed wejściem do Parku i po wyjściu dezynfekować ręce /środki dezynfekcyjne umieszczone                             

w widocznym miejscu zapewnia Organizator/; 

 

3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na 

teren, na którym odbywać się będzie Impreza.  

 

4.. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy kulturalnej może wezwać 

uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa wezwać 

do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem 

wyegzekwowania powyższego żądania.  

 



 

5. Organizator utrwala przebieg akcji Narodowego Czytania dla celów dokumentacji oraz promocji                            

i reklamy. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w w/w 

celach.  

 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania wydarzenia. 

 

7. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb 

odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania wydarzenia.  

 

8. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu trwania imprezy, tj. 5.09.2020 r. 

 

9. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.  

 


