
Regulamin imprezy „Markowe niedziele przy Sportowej” 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w imprezie pn. „Markowe niedziele przy Sportowej”, zwane dalej imprezą. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu imprez Gminy Miasto Marki 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.075.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 czerwca 2019 r. 

3. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Marki. 

4. Współorganizatorami imprezy są: Marecki Ośrodek Kultury, Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, Akademia Piłkarska Marcovia 

Marki i mareckie NGO. 

5. Termin organizacji imprezy ustala się na następujące dni: 12 lipca, 26 lipca, 9 sierpnia i 30 sierpnia. 

6. Godziny imprezy ustala się na następujące od 1500 do 1800.  

7. Miejsce organizacji imprezy jest plac przy ulicy Sportowej w Markach. 

8. Impreza ma charakter otwarty, bezpłatny i skierowana jest zarówno do mieszkańców Marek, jak również osób spoza Marek. 

9. Udział w imprezie oznacza zapoznanie się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu, regulaminem, o którym mowa w pkt. 2 oraz 

akceptacja ich treści. 

10. Z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 każdy 

uczestnik imprezy zobowiązany jest zachowywać dystans społeczny wynoszący 2 m, a w przypadku braku takiej możliwości 

zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa. 

11. Korzystanie z pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na terenie imprezy dopuszczalne jest wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

12. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa związane z nazwą imprezy oraz jej logiem. 

13. Organizator nie dopuszcza wprowadzania na teren imprezy psów bez smyczy, a przypadku ras uznawanych za agresywne lub w inny 

sposób zagrażające otoczeniu dodatkowo bez kagańca. 

14. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej lub innych czynności zarobkowych podczas imprezy bez uprzedniej zgody 

organizatora jest niedopuszczalne. 

15. Organizator może utrwalać przebieg imprezy dla celów promocyjnych, sprawozdawczych i dokumentacyjnych. 

16. Podczas imprezy nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek agitacji politycznej czy światopoglądowej. 

17. W przypadku niesprzyjającej pogody organizator zastrzega możliwość odwołania imprezy w danym terminie. 

18. Niezależnie od pkt 17 organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w danym terminie bez podania przyczyny. 

19. Z tytułu odwołania imprezy w przypadkach, o których mowa w pkt 17 lub 18 uczestnikom, współorganizatorom nie przysługuje z tego 

tytułu żadna rekompensata. 

20. Podczas trwania imprezy nie dopuszcza się niszczenia mienia oraz zieleni. 

21. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i 

regulaminu, o którym mowa w pkt. 2 oraz stosować się do poleceń służb i osób odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas 

imprezy. 

22. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video 

oraz udziela Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na 

wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 

b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilboardach, portalach społecznościowych, 

f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

23. Wszelkie wątpliwości, wyjaśnienia, interpretacje czy też spory wyjaśnia organizator. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA MARKI 

 

                                                                           /-/ JACEK ORYCH 


