
Regulamin Galicyjskiego Targowiska Instrumentów
realizowanego w dn. 28 maja 2022 r. w godzinach 11:00-22:00.

§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady udziału osób

(zwanych dalej „Uczestnikami”) w Galicyjskim Targowisku Instrumentów (zwanym
dalej „GTI”) organizowanym przez Fundację Inicjatyw Twórczych „Targowisko
Instrumentów” (zwanym dalej „Organizatorem”) na terenie Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów w Szymbarku (zwanym dalej „Terenu Targowiska”).

§2
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które wezmą udział w GTI. Celem Regulaminu

jest zapewnienie bezpieczeństwa GTI poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na GTI i korzystania przez nie z Terenu Targowiska, a także z
obiektów, znajdujących się na Terenie Targowiska i ich wyposażenia.

3. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom za pośrednictwem stron
www.targowiskoinstrumtnow.pl i www.facebook.com/targowiskoinstrumentow oraz na
tablicach informacyjnych przy wejściu na Teren Targowiska.

4. Każda osoba przebywająca na terenie GTI i biorąca udział w zdarzeniach GTI
zobowiązana jest do przestrzegania zasad Regulaminu oraz w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do: przestrzegania
przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz do stosowania się do
wytycznych powołanych przez Organizatorów służb porządkowych.

5. Osoby małoletnie uczestniczą w GTI pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

6. Organizatorzy są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w GTI osobie, która
nie przestrzega zasad Regulaminu, zachowuje się w sposób zagrażający
bezpieczeństwu innych Uczestników bądź zakłóca porządek publiczny.

§3
1. Wstęp na GTI jest bezpłatny.

§4
2. Organizator utrwala przebieg GTI w formie fotografii i materiałów multimedialnych dla

celów dokumentacji, informacji, promocji oraz reklamy kolejnych imprez Organizatora
w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie GTI może więc
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych,
informacyjnych, promocyjnych i sprawozdawczych.

3. Uczestnictwo w GTI jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej
ilościowo, czasowo, terytorialnie zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę,
powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na
zdjęciach i materiałach multimedialnych bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i materiały
multimedialne mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na
www.targowiskoinstruentow.pl w serwisach społecznościowych organizatora,
podmiotów współpracujących oraz w prasie.

4. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na
zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas GTI, w którym

http://www.targowiskoinstrumtnow.pl
http://www.facebook.com/targowiskoinstrumentoworazna
http://www.targowiskoinstruentow.pl


dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 1994 r oprawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).

§5
1. Uczestnik warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w

związku z jego działaniami podczas GTI zarówno na osobie jego samego, jak i
innych osób oraz mieniu.

2. Osoby biorące udział w warsztatach rzemieślniczych oświadczają, że są świadome
zagrożeń jakie mogą być spowodowane pracą z narzędziami stolarskimi,
narzędziami ostrymi i pracą w drewnie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione
na terenie GTI.

4. Niszczenie mienia na terenie GTI podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.

5. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za ewentualne
uszkodzenia mienia przez dzieci.

§6
1. Udział w GTI jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego

regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i natychmiastowego

poinformowania o tym Uczestników.
3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy

Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów
niniejszego Regulaminów przysługuje wyłącznie Organizatorowi.



Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego treść

imię i nazwisko adres podpis


