
 
 Regulamin  uczestnictwa w Święcie Kominiarzy 

organizowanym przez Korporację Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe  
 

§ 1 Zasady ogólne  
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Święta Kominiarzy, zwanego dalej Świętem.  
2. Organizatorem Święta jest Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe. 
3. Wszystkie osoby biorące udział w Święcie zobowiązane są do przestrzegania wszelkich przepisów 

porządkowych Organizatora i powołanych przez niego służb.  
4. Uczestnikami Święta są: 

- osoby zaproszone, 
- członkowie Korporacji i ich rodziny, którzy opłacili udział w Święcie. 

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Święta będą jego 
uczestnikami.  

6. Uczestnik Święta w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu.  
7. Wejście na teren, na którym odbywa się Święto oznacza automatycznie bezwzględną akceptacją 

postanowień Regulaminu.  
 
§ 2 Prawa i obowiązki organizatora 
1. Do obowiązków Organizatora Święta należy zapewnienie zaplecza organizacyjnego i niezakłóconego 

przebiegu Święta. 
2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
 
§ 3 Prawa i obowiązki uczestników  
1. Udział w Święcie biorą udział osoby, wymienione w § 1 ust. 4.  
2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Święcie na wyłączą odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 

opiekę.  
3. W czasie trwania Święta uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wskazówek wydawanych przez 

Organizatora oraz osób wskazanych przez Organizatora.  
4. Uczestnicy Święta są zobowiązani do poszanowania wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz 

mienia stanowiącego obiekt, w którym odbywa się Święto. 
5. Zabrania się wnoszenia na teren Święta i posiadania przez osoby w niej uczestniczące: broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków 
odurzających, substancji psychotropowych. 

6. Na terenie Święta zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności 
handlowej, zarobkowej, promocyjnej.  

7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Święcie jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na 
nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub 
pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Święto. 
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Święta, który narusza zasady określone w 
niniejszym Regulaminie.  

 
§ 4 Postanowienia końcowe  
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany 

programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez podania przyczyny, a w szczególności w 
przypadku złych warunków atmosferycznych.  

2. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Święta.   
4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.korporacjakominiarzy.pl 
5. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Święta Kominiarzy. 
 


