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Zarządzenie nr ORG.0050.37.2022

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 30 marca 2022 roku

I 
W sprawie ustalenia Regulaminuwydarzeniapn. "Kino SamochO(~owew Baboszewie"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.

poz. 559) zarządzam co następuje:

§1

1. Ustalam Regulamin wydarzenia pn. "Kino Samochodowe w Baboszewie" w brzmieniu

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wydarzenie, o którym mowa odbędzie w dniu 22 kwietnia 2022 roku, zmiana terminu

wydarzenia nie wymaga zamiany Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania zarządzenia do czasu zakończenia realizacji

wydarzenia "Kino Samochodowe w Baboszewie".

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do

Zarządzenia Nr ORG.0050.37.2022

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 30 marca 2022 r.

REGULAMIN WYDARZENIA

pn.: "Kino Samochodowe w Baboszewie"

§ 1

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Wydarzenia pn.: "Kino samochodowe

w Baboszewie" .

2. Organizatorem Wydarzenia jest Gmina Baboszewo reprezentowana przez Wójta Gminy -

Bogdana Janusza Pietruszewskiego z siedzibą 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A,

wykonawcą firma Recon reprezentowana przez Pawła Jabłońskiego z siedzibą 09-400

Płock, ul. Siennickiego 3/30.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl oraz portalu

facebook w artykule dedykowanemu wydarzeniu.

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także

zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

5. Wydarzenie "Kino samochodowe" to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji

wskazanej przez Organizatora tj. plac rekreacyjny przy ul. Sportowej w Baboszewie.

6. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny dla Uczestników. Ilość miejsc jest ograniczona,

o wstępie na Wydarzenie decyduje kolejność przybycia, Organizator nie prowadzi

wcześniejszej rezerwacji i ma prawo odmówić wjazdu na teren Wydarzenia.

§2

1. Wydarzenie odbędzie się w Baboszewie, na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej w godz.

19.00 - 1.00, czas ten może się wydłużyć z uwagi na projekcję filmu bądź opóźnienie w jego

rozpoczęciu. Planowany czas realizacji Wydarzenia może ulec zmianom, wszelkie zmiany

w tym zakresie będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej

www.grninababoszewo.pl, na portalu społecznościowym facebook w artykule

dedykowanemu Wydarzeniu. Zmiana godzin nie wymaga zmiany Regulaminu.

2. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy będzie od godziny 19.00.

3. W wydarzeniu może wziąć ograniczona liczba uczestników/pojazdów, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa. Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce



projekcji.

4. Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych

wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia. Liczba osób

w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w dniu Wydarzenia przepisami, a za

ich złamanie odpowiedzialność ponosi kierowca pojazdu.

5. Do odbioru dźwięku podczas projekcji filmu niezbędne jest w pojeździe Uczestnika radio

ustawione na odpowiednią częstotliwość. O częstotliwości Uczestnicy zostaną

poinformowani przed projekcją filmu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, miejsca,

a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.

7. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną

odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest

jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

§3

1. Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem

zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będzie Wykonawca i osoby wskazane przez

Organizatora.

2. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia.

Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio

w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do

wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie

Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym

Uczestnikom.

3. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu

i innych substancji odurzających.

4. Uczestnicy powinni przed, w trakcie, jak również po seansie pozostać w samochodach lub

na wyznaczonym miejscu.

5. Uczestnik stosuje się do obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.

6. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu

Wydarzenia.

7. Uczestnik jest zobowiązany do pozostania na terenie Wydarzenia do czasu zakończenia

emisji filmu.

8. Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu

parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. biegu z



wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw.

biegu jałowym -luzie).

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania

zdjęć na potrzeby promocyjne kina samochodowego. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje

wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i numerów rejestracyjnych w mediach

elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania

Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody

poczynione przez Uczestnika podczas udziału w Wydarzeniu.
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