
 

REGULAMIN 

OBCHODÓW DNIA ŚW. MARCINA 

 

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNIU 11 LISTOPADA 2022 ROKU 

W GODZINACH OD 16.00 DO 19.30 

 

 

1. Regulamin obowiązuje w trakcie trwania obchodów dnia Św. Marcina organizowanych 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach 

oraz Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju  

w Tarnowskich Górach. 

2. Wszystkie osoby biorące udział w obchodach dnia Św. Marcina są zobowiązane do 

przestrzegania przepisów porządkowych określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. W obchodach dnia Św. Marcina mogą uczestniczyć dzieci wyłącznie pod opieką 

rodziców bądź innych dorosłych opiekunów.  

4. Organizatorzy zapewniają służbę porządkową (ubraną w kamizelki odblaskowe)  

w czasie przemarszu ulicami miasta. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie przemarszu odpowiadają rodzice lub dorośli 

opiekunowie. 

6. Nadzór nad bezpiecznym przejściem osób uczestniczących w obchodach dnia św. 

Marcina sprawuje służba porządkowa wyznaczona przez organizatorów oraz policja. 

7. Opiekę nad dziećmi w trakcie trwania obchodów dnia Św. Marcina na terenie ogrodu 

Biblioteki sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie. 

8. Uczestnicy obchodów dnia Św. Marcina mają obowiązek stosować się do zaleceń  

i zarządzeń służby porządkowej wyznaczonej przez organizatorów.  

9. Uczestnicy obchodów dnia Św. Marcina są zobowiązani do poszanowania sprzętu  

i mienia stanowiącego własność Biblioteki oraz zachowania porządku na ulicach  

w czasie przemarszu z kościoła do Biblioteki.  

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione bez 

opieki. 

11. W trakcie trwania obchodów dnia Św. Marcina obowiązuje zakaz wnoszenia  

i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, wprowadzania zwierząt, 

wnoszenia materiałów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych mogących 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczestników.  

12.  Osoby nietrzeźwe nie mogą brać udziału w imprezie.  

13.  Uczestnicy obchodów dnia Św. Marcina zobowiązani są zachować się w sposób nie  

zagrażający sobie i innym. 

14.  Obchody dnia Św. Marcina organizowane są zgodnie z obowiązującym reżimem 

sanitarnym. 



15.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie 

imprezy. 

16.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania obchodów dnia Św. Marcina  

w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach 

wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. 

17.  Informacja dotycząca odwołania obchodów dnia Św. Marcina umieszczana będzie na 

stronie internetowej i Facebooku Biblioteki. 

18.  Udział w obchodach dnia Św. Marcina oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na 

nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez 

ograniczeń terytorialnych  i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie 

fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych 

przez organizatorów, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub 

wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez organizatorów, w publikacjach 

organizatorów, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,     

z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 

jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez organizatorów, a ich 

wykorzystywanie   w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizatorzy zapewniają, 

że wizerunek uczestników obchodów dnia Św. Marcina nie będzie wykorzystywany 

przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu 

jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 

wynagrodzenia. 

19.  Udział w obchodach dnia Św. Marcina oznacza, że uczestnik jest świadomy i czuje się 

poinformowany, poprzez zamieszczone informacje na plakacie imprezy, iż może 

widnieć na relacji fotograficznej, filmowej, która będzie przedmiotem publikacji.  

20.  W przypadku wniesienia pisemnego sprzeciwu do Administratora Danych Osobowych 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza (załącznik nr 13 Polityki 

Ochrony Danych Osobowych) przez uczestnika obchodów dnia Św. Marcina w zakresie 

publikacji jego wizerunku Biblioteka dokona anonimizacji materiału zdjęciowego lub 

filmowego w tym zakresie.  

21.  Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości przy każdym ogłoszeniu  

o obchodach dnia Św. Marcina, drzwiach wejściowych do Biblioteki oraz stronie 

internetowej www.biblioteka.tgory.pl 

 


