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Regulamin Festynu Rodzinnego „Mama, Tata i Ja – W zieleni łąka zaczarowana” kierowany jest do
wszystkich uczestników i organizatorów imprezy.
Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i sprawnej organizacji oraz atrakcyjnej
zabawy.
Organizatorem Festynu są pracownicy i rodzice Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach.
Rada Rodziców współdecyduje w sprawach organizacji festynu oraz finansuje go ze swojego
budżetu.
Celem Festynu jest integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego, obchody Dnia Matki, Ojca i
Dnia Dziecka, rozwijanie zainteresowań dzieci oraz bogacenie wiedzy dotyczącej ekosystemu łąki.
Organizatorzy imprezy zapewniają szereg atrakcji. Program Festynu jest elastyczny i może ulec
zmianie.
Festyn, kierowany jest do wychowanków Gminnego Przedszkola „Wróżka” wraz z rodzinami oraz
zaproszonych gości. Udział w Festynie jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają warunki bezpieczeństwa. Oświadczają, że Teren imprezy spełnia wymogi
bezpieczeństwa.
Odpowiedzialność za opiekę i bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych i innych małoletnich ponoszą
rodzice i opiekunowie. Organizatorzy wspierają rodziców.
Organizatorzy udostępniają uczestnikom Festynu materiały, sprzęt i urządzenia terenowe oraz
wyznaczone pomieszczenia, w tym sanitarne.
Na terenie, na którym odbywa się festyn obowiązuje bezwzględny zakaz:
 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, innych środków odurzających 
palenia tytoniu  wnoszenia wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych  korzystania ze
sprzętów terenowych niezgodnie z ich przeznaczeniem  rzucania przedmiotami  wzniecania ognia 
załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone  wprowadzania na teren
obiektu psów lub innych zwierząt  poruszania się wszelkimi pojazdami  niszczenia wszelkich
urządzeń i sprzętu oraz zieleni  zakłócania porządku.
Uprasza się osoby nie będące pracownikami przedszkola o nieprzebywanie wewnątrz budynku
przedszkolnego z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, w których należy zachować czystość.
Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać organizatorom w Punkcie Konsultacyjnym i
Medycznym.
Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania i egzekwowania poleceń porządkowych.
W razie zagrożenia lub wypadków należy powiadomić organizatora. Organizator udziela
podstawowej pomocy i natychmiast informuje odpowiednie służby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Festynu ze względu na zaistnienie
ewentualnych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu.
Organizatorzy dokumentują przebieg festynu dla celów promocji imprezy. Wykonane zdjęcia będą
publikowane na stronie internetowej oraz w kronice przedszkolnej.
W przypadku stanowisk zorganizowanych przez firmy zewnętrzne za stan techniczny sprzętu,
przyrządów odpowiada jego właściciel.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia uroczystości do jej zakończenia.
  

