
REGULAMIN 

WYDARZENIA „OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA” 

 

§ 1 
 Cele 

 
1. Wzbudzanie i podtrzymywanie uczuć patriotycznych. 
2. Szerzenie wiedzy historycznej o Polsce. 
3. Wzbudzanie poczucia wspólnoty. 

 
§ 2 

Organizator 
  
Organizatorami wydarzenia „Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada” są Urząd 
Gminy Rokietnica i Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. 

 
§ 3 

Termin oraz miejsce wydarzenia 
 
Wydarzenie „Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada” odbędzie się 11 listopada 
2021 r. (czwartek) od godz. 18:00, w parku przy siedzibie Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy. 
 

§ 4 
Wstęp na teren imprezy i uczestnicy 

 
1. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia, 

zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatorów. 
2. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do aktualnych obostrzeń sanitarnych 

wprowadzonych z uwagi na stan pandemii koronawirusa Sars-COV-2. 

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia: 

• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

• materiałów wybuchowych, 

• wyrobów pirotechnicznych, 

• materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

• napojów alkoholowych, 

• środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
 

4. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Wydarzenia oraz prowadzenia bez 

autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej  

na Terenie Wydarzenia, ponadto zakazuje się prowadzenia wszelkich form agitacji politycznej 

związanej z kampanią wyborczą. 

5. Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia mogą być narażeni  

na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 

Uczestnicy Wydarzenia uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo 

narażone są kobiety w ciąży i dzieci. 

6. Organizatorzy mogą rejestrować niektóre części Wydarzenia dla celów promocji lub reklamy 
Wydarzenia i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie 



Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 
dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, które powoduje,  
że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu 
na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, 
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, 
działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie 
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego. 
3. Organizatorzy Wydarzenia zastrzegają sobie prawo odwołania Wydarzenia. 
 

§ 6 
Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy 

ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl.  
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu: 

• przeprowadzenia Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, 

• promocji Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada na stronie 
www.rokietnica.pl, Rokietnica.pl na Facebooku, czasopiśmie „Rokickie Wiadomości” 
oraz drukowanych materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Gminy 
Rokietnica (plakaty, ulotki, foldery itp.), 

• archiwizacji dokumentacji Obchodów Narodowego Święta Niepodległości  
11 Listopada. 

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa. 

6. Uczestnicy posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

8. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 

Wydarzeniu. 
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