REGULAMIN IV FESTIWALU WODY – Woda nas kręci!
Organizowanego przez MPWiK S.A. w Krakowie
na terenie ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY BIELANY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania IV Festiwalu Wody, dnia 28 września 2019 roku.
2. Organizatorem IV Festiwalu Wody zwanego dalej Wydarzeniem, jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zwany dalej Organizatorem w partnerstwie z PGW Wody
Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - i Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Krakowie.
3. Wydarzenie odbędzie się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany w Krakowie, ul. Księcia
Józefa 299, w dniu 28 września w godzinach od 10:00 do 16.00.
4. Wydarzenie ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, jednakże sugerowany wiek dzieci
biorących udział w wydarzeniu powinien wynosić 5 do 10 lat.
5. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewni stanowiska edukacyjne, warsztaty i konkursy w czasie trwania Wydarzenia.
2. Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za
które Organizator nie ponosi odpowiedzialności np. w przypadku wprowadzenia żałoby
narodowej.
3. Miejsce Wydarzenia ochraniane jest przez firmę Konsalnet Holding S.A., na podstawie umowy
zawartej z MPWiK S.A. w Krakowie.
4. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe.
5. Organizator zapewnia opiekę lekarską.
6. Organizator zapewnia uczestnikom dojazd z pl. Wszystkich Świętych spod Urzędu Miasta
Krakowa, do przystanku przy Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany. Autobus będzie kursował o
pełnych godzinach począwszy od godziny 10.00. Ostatni kurs w kierunku Zakładu Uzdatniania
Wody Bielany o godzinie 15.00. Organizator zapewni uczestnikom Wydarzenia powrót na pl.
Wszystkich Świętych z przystanku przy Zakładzie Uzdatniana Wody Bielany. Autobus będzie
kursował co godzinę począwszy od około godziny 11.20 do około godziny 15.20. Ostatni kurs
nastąpi natomiast o godzinie 16.10.
6. Organizator nie zapewnia innego środka transportu, ani możliwości bezpłatnego dojazdu na
innych liniach tramwajowych czy autobusowych.
7. Organizator zapewni miejsca parkingowe, w ilości ograniczonej. Parking będzie bezpłatny i
oznakowany.
8. Organizator zapewnia miejsce odbywania się Wydarzenia – sale zlokalizowane na terenie Zakładu
Uzdatniania Wody Bielany.
9. Organizator zapewni bezpłatną szatnię. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w szatni.
10. Organizator zapewni toaletę. Dojście do toalety będzie oznakowane.
11. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 10.000.000.00 zł, na
jedno i wszystkie zdarzenia, dnia 28.09.2019 r., podczas Wydarzenia, podpisane z Firmą Allianz .
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie
Wydarzenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy pikniku zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na
terenie obiektu Wydarzenia oraz poszanowania sprzętów, wszelkich urządzeń, instalacji
technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora.
2. Zabrania się uczestnikom wchodzenia na część produkcyjną Zakładu Uzdatniania Wody Bielany.
Teren Wydarzenia dostępny dla uczestników, zostanie wyraźnie oznakowany.
3. Osoby nieletnie wchodzą na Wydarzenie wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów, którzy
ponoszą za nich pełną odpowiedzialność w trakcie trwania Wydarzenia.
4. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na
teren Wydarzenia.
5. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych
substancji, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków oraz przedmiotów stanowiących
zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego.
6. Palenie tytoniu na terenie Wydarzenia dozwolone jest tylko w specjalnie oznaczonych strefach.
7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy natychmiast
powiadomić straż pożarną, służby porządkowe oraz organizatora, a jednocześnie osoby
bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
8. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości należy zgłaszać do dyżurującego
lekarza.
9. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający sobie i
innym uczestnikom Wydarzenia.
10. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób
naruszające porządek podczas Wydarzenia będą pociągnięte do odpowiedzialności i w trybie
natychmiastowym usunięte z terenu odbywania się Wydarzenia.

INNE POSTANOWIENIA
1. Z wyłączeniem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa (ustęp 2 poniżej),
organizator nie będzie wykorzystywał, w tym rozpowszechniał wizerunku uczestnika
Wydarzenia bez jego dobrowolnej zgody. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na
utrwalenie i wykorzystanie wizerunku, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające
wizerunek Uczestnika będą mogły zostać wykorzystane przez organizatora wyłącznie w celach
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych
organizatora, zgodnie z treścią udzielonej zgody.
2. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony na kamerach,
bądź aparatach fotograficznych, a następnie rozpowszechniany (także w formie relacji na
żywo) dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjno-informacyjnych na
podstawie art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich),
który dopuszcza rozpowszechnianie wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
3. Regulamin Wydarzenia jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie www.wodociągi.krakow.pl.
ORGANIZATOR IMPREZY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

