REGULAMIN
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO – RELIGINYCH
NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWO - DWORSKIEGO
ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM W KRUBKACH – GÓRKACH W DNIU 03.X.2021 R.
POSWIĘCONYCH 82. ROCZNICY POBYTU MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO PS. „HUBAL”
W KRUBKACH – GÓRKACH.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizator Uroczystości zobowiązany jest do zapewnienia:
1) bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w Uroczystościach;
2) porządku podczas Uroczystości;
3) przestrzegania określonych ograniczeń, zakazów i nakazów
plenerowych w czasie trwania pandemii COVID – 19;

dla

wydarzeń

2. Przed wstępem na teren Uroczystości należy zapoznać się z niniejszym
regulaminem.
3. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na
Uroczystościach oraz Informacje o sposobie udostępniania i korzystania
z Uroczystości przez jej uczestników.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie Uroczystości będą
przebywały na ich terenie.
5. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na
Uroczystościach w czasie ich trwania jest przestrzeganie postanowień zawartych
w niniejszym regulaminie i stosowania się do komunikatów przekazywanych w trakcie
Uroczystości.
6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć: Starostę Powiatu Wołomińskiego,
Prof. Witolda Modzelewskiego wraz z małżonką, Wójta Gminy Poświętne;
2) Imprezie – należy przez to rozumieć: Uroczystości Patriotyczno – Religijne
odbywające się na terenie Zabytkowego Parku Krajobrazowo – Dworskiego
w Krubkach – Górkach oraz na terenie przyległym w dniu 03.10.2021 r. poświęcone
82. Rocznicy pobytu mjr. H. Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Krubkach – Górkach;
3) Terenie imprezy – należy przez to rozumieć wydzielony teren Zabytkowego Parku
Krajobrazowo – Dworskiego w Krubkach Górkach i wydzielony teren przyległy;
4) Uczestniku imprezy – należy przez to rozumieć osobę obecną na imprezie
i przebywającą na jej terenie;
5) Ochronie przeciwpożarowej – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mające na
celu ochronę zdrowia, życia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową innym miejscowym zagrożeniem realizowane przez Ochotniczą Straż
Pożarną.
6) Kierowniku ds. ochrony przeciwpożarowej – należy przez to rozumieć osobę
wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą Go w zakresie zapewnienia ochrony
przeciwpożarowej uczestnikom imprezy;
7) Służbie Informacyjnej – Punkt informacyjny – Koordynator Covid – 19 - należy przez
to rozumieć wyznaczonej przez Organizatora osobie wykonującej zadania w zakresie
informacji uczestników imprezy oraz ich organizacji bezpieczeństwa i porządku
w tym przestrzegania określonych ograniczeń, zakazów i nakazów dla wydarzeń
plenerowych w czasie trwania pandemii COVID – 19.
7. W razie zaistnienia wypadku lub urazu należy zgłosić się do najbliższego punktu
medycznego.
II.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI:

1. Wstęp na teren imprezy jest możliwy za potwierdzeniem szczepienia na COVID -19
lub za oznaczeniem opaską na rękę.
2. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobom:
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1) wobec, których wydano orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę, wobec, których
zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania
w miejscach przeprowadzania imprez, wydane przez sąd wobec skazanego
w związku z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności albo wobec
nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postepowaniu w sprawach nieletnich;
2) wobec, których został wydany zakaz zagraniczny;
3) wobec, których został wydany zakaz klubowy;
4) będących
pod
widocznym
wpływem
alkoholu,
środków
odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
5) posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, inne niebezpieczne
środki, przedmioty lub narzędzia mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
6) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
7) odmawiającym wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia
zawartości bagażu lub odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają niebezpieczne przedmioty oraz alkohol;
8) małoletnim bez opieki dorosłych opiekunów;
9) których wejście na teren imprezy będzie powodowało że w uroczystościach będzie
brało udział więcej niż 250 niezaszczepionych uczestników;
3. Uczestnicy imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać niniejszego
regulaminu.
4. Uczestnicy imprezy obowiązani są stosować się do poleceń porządkowych
Organizatora, poleceń straży pożarnej i poleceń służby informacyjnej.
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zachowania odległości
1,5 m między sobą.
6. Uczestnikom Uroczystości zabrania się:
1) wnoszenia
i
posiadania
alkoholu,
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych, broni wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych i innych
niebezpiecznych środków, przedmiotów lub narzędzi mogących stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2) samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do
instalacji elektrycznej czy gazowej oraz manipulowania przy tych instalacjach;
3) wchodzenia poza wyznaczony obszar, w tym zaplecze techniczne i socjalne
dostępne tylko dla osób uprawnionych;
4) nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych, jeżeli
oznakowanie takie wprowadzono lub podano komunikat;
5) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej działalności zarobkowej na terenie imprezy;
6) przyprowadzania i wpuszczania zwierząt na teren imprezy;
7) niszczenia mienia i innych rzeczy lub przedmiotów znajdujących się na terenie
imprezy;
8) zaśmiecania terenu;
9) podejmowania jakichkolwiek czynności zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi
publicznemu;
7. W sytuacjach zagrożenia – pożarem, klęską żywiołową, innym miejscowym
zagrożeniem uczestnicy imprezy powinni:
1) Powiadomić: organizatora, straż pożarną, policję, służbę informacyjną;
2) unikać paniki;
3) postępować zgodnie z instrukcjami i poleceniami straży pożarnej, policji i służy
informacyjnej;
4) kierować się do wyjścia ewakuacyjnego w bramie głównej.
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8. W razie zaistnienia nieporozumień, niepewności należy zgłaszać się do Organizatora,
straży pożarnej, policji, służby informacyjnej – Punkt informacyjny – Koordynator
Covid – 19.
9. Z terenu imprezy mogą zostać usunięte osoby, które pomimo ostrzeżeń nie stosują
się do poleceń straży pożarnych i służby informacyjnej .
10. W przypadku stawiania oporu ww. osoby zostaną przekazane policji.
11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy
będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej.
III.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy.
2. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania możliwy jest za potwierdzeniem
szczepienia na COVID – 19 lub za oznaczeniem opaską na rękę.
3. Do liczby uczestników imprezy nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko
COVID – 19.
4. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności do
zachowania się osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
5. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku jego osoby w związku
z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku czy
głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Uroczystości.
W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe, uczestnik imprezy zobowiązany
jest do umieszczenia na wierzchniej, przedniej części ubioru zielonej wstążki, która
będzie wydawana przez służbę informacyjną. Kto nie umieści zielonej wstążki
a będzie przebywał na terenie imprezy w miejscu i czasie jej trwania – wyraża zgodę
na utrwalenie wizerunku dla celów promocyjnych.
6. Organizator zapewnia:
1) porządek i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy poprzez udział jednostek straży
pożarnej, policji i służb informacyjnych – Punkt informacyjny – Koordynator Covid -19
oraz kierownika ds. Ochrony przeciwpożarorowej.
2) eliminowanie zachowań uczestników imprezy mogących stanowić przyczynę
zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno – sanitarne;
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb
ratowniczych i policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w
zabezpieczeniu imprezy;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia
imprezy w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych;
8) wydzielone miejsca dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
7. Organizator w ramach imprezy przewiduje następujące wydarzenia:
1) Msza Święta Polowa w Intencji mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”
2) Przemówienia Okolicznościowe ;
3) Apel Pamięci i złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym pobyt mjr. Henryka
Dobrzańskiego z Oddziałem Wydzielonym Kawalerii Wojsk Polskich w Krubkach –
Górkach;
4) Koncert Orkiestry Wojskowej;
5) Poczęstunek,
oraz wydarzenia towarzyszące:
1) Bieg pn. ,, Biegnij po zdrowie z Hubalem’’;
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2)
3)
4)
5)
6)

Gminny Punkt „Czyste Powietrze”,
Tymczasowy Punkt Szczepień Szczepienia przeciwko COVID -19;
Profilaktyka zdrowia;
Piknik wojskowy;
Występ , Senior +’ z Poświętnego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia przebiegu imprezy i wprowadzania
zmian w jej scenariuszu z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu
Wojskowej Asysty Honorowej lub Orkiestry Wojskowej, a ponadto prawo do ustalenia
i zmiany programu imprezy bez uprzedniej rekompensaty i konsultacji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i nie będzie zobowiązany
do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
10. Uczestnik imprezy może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków mogących
spowodować uszkodzenie słuchu. W związku z powyższym uczestnicy imprezy biorą
w niej udział na własne ryzyko.
11. Podczas imprezy należy przestrzegać zasad, nakazów i zakazów obowiązujących
w okresie pandemii COVID – 19.
IV.

DZIAŁANIE
OCHOTNICZYCH
INFORMACYJNEJ:

STRAŻY

POŻARNYCH

I

SŁUŻBY

1. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych działania mające na celu ochronę
zdrowia, życia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową innym
miejscowym zagrożeniem, a szcegółności:
1)
zapobieganie powstawaniu pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia w czasie imprezy;
2)
zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia w czasie imprezy;
3)
prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji;
4)
współpraca z policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas trwania imprezy;
5)
informowanie policji o osobach wobec, których istnieje podejrzenie że osoby te
wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje
alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
6)
sprawdzania – we współpracy z policją, zawartości bagaży i odzieży osób
w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne
niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały
pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje
psychotropowe;
7)
wydawania poleceń dotyczących bezpieczeństwa, porządku publicznego
i przepisów przeciwpożarowych;
2. Służba informacyjna – Punkt informacyjny – Koordynator Covid -19, działa na rzecz
bezpieczeństwa uczestników imprezy poprzez informowanie ich o przyjętych
rozwiązaniach
organizacyjnych oraz o zasadach dotyczących zachowania
bezpieczeństwa i porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym
przestrzegania określonych ograniczeń, zakazów i nakazów dla wydarzeń
plenerowych w czasie trwania pandemii COVID – 19.
V.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ;

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., informujemy że Gmina Poświętne przetwarza następujący zakres Państwa
danych osobowych : wizerunek twarzy. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez
Gmine Poświętne w trakcie dobrowolnego uczestnictwa w imprezie odbywającej się na
terenie Zabytkowego Parku – Dworskiego i na terenie przyległym w dniu 03. 10. 2021 r.
poświęconej 82. rocznicy pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Krubkach –
Górkach. W świetle powyższego informuję, że :
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1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Poświętnem,
ul. Krótka 1, 05 - 326 Poświętne, tel. 25 /752 03 90, 25 / 752 03 80, e-mail
sekretariat@ugposwietne.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy
w Poświętnem, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 25 / 752 03 90,
25 / 752 03 80 w. 29 e – mail iod@ugposwietne.pl
3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO ( Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119), tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora.
4. Przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się w celu zapewnienia ochrony oraz
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy oraz w celach
promocyjnych Zabytkowego Parku Dworskiego w Krubkach – Górkach, Powiatu
Wołomińskiego i Gminy Poświętne ;
5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych w postaci wizerunku twarzy będzie Powiat
Wołomiński, Gmina Poświętne oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa.
6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
/ organizacji międzynarodowej.
7. Pani / Pana zarejestrowany i utrwalony wizerunek :
1) dla celów promocyjnych może być przez Powiat Wołomiński, Gminę Poświętne
przechowywany nie dłużej niż 20 lat od dnia zarejestrowania i po tym terminie
podlegają automatycznemu usunięciu;
2) dla celów bezpieczeństwa uczestników imprezy i mienia przechowywany będzie co
najmniej 30 dni od dnia zarejestrowania i po tym terminie podlegają komisyjnemu
usunięciu;
8. Osobie zarejestrowanej przez urządzenia rejestrujące przebieg imprezy przysługuje
prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych;
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
wniesienia skargi do organu.

9. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania
przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa.
10. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
VI.
1.
1)
2)
3)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ;
Niniejszy regulamin jest dostępny:
w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem – ul. Krótka 1, 05 -326 Poświętne;
na stronie internetowej - www. gminaposwietne.pl ;
przy wejściu na teren Uroczystości;

2. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i podania ich do wiadomości na stronie
internetowej – www.gminaposwietne.pl
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