
FUNDACJA CENTAURUS - MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA 
NA RZECZ ZWIERZĄT I EKOLOGII

 

REGULAMIN

VI EDYCJA IMPREZY ZERO WASTE
05 MARCA 2022 r.

STARA ZAJEZDNIA KRAKÓW BY DESILVA
ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA 12, 31-060 KRAKÓW

§ 1. 

1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Centaurus - Międzynarodowa Organizacja na rzecz
Zwierząt i Ekologii, 52-314 Wrocław, Wałbrzyska 6-8.

2. Regulamin  kierowany  jest  do  wszystkich  osób,  które  w  czasie  trwania  wydarzenia  będą
przebywać na terenie Starej Zajezdni. Każda osoba przebywająca na terenie w czasie trwania
wydarzenia zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  wydarzenia  poprzez  określenie  zasad
zachowania się osób i korzystania z terenu, na którym przeprowadzane jest wydarzenie także
urządzeń, znajdujących się na nim. 

4. Wydarzenie ma charakter charytatywny.

§ 2. 

1. Wydarzenie  odbywa się  na  terenie  obiektu  Stara  Zajezdnia  by  Desilva  przy  ul.  Świętego
Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków.

2. Wydarzenie odbędzie się 5 marca 2022 r. w godzinach 10:00 -18:00.

§ 3. 

1. Organizator  może  odmówić  wstępu  osobie  zakłócającej  ład  i  porządek  publiczny  przed
wejściem na teren, na którym odbywać się będzie wydarzenie.

2. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać uczestnika
do  właściwego  zachowania  się,  a  w  przypadku  dalszego  łamania  zasad  uczestnictwa  w
wydarzeniu  wezwać  do  opuszczenia  przez  niego  terenu  imprezy  i  zastosować  wszelkie
dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. 

3. Organizator  może  odmówić  wstępu  na  imprezę  osobie,  u  której  stwierdzono  posiadanie
napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

4. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie:
broni  oraz  innych  przedmiotów  niebezpiecznych,  fajerwerków,  petard,  materiałów
pirotechnicznych,  flag  i  transparentów,  urządzeń  emitujących  dźwięk,  materiałów
rasistowskich,  ksenofobicznych  oraz  propagandowych,  a  także  plakatów  i  ulotek  bez
autoryzacji. 

5. Uczestnik  wydarzenia  przyjmuje  do  wiadomości,  że  na  wydarzeniu  przebywa  na  własne
ryzyko i odpowiedzialność. 



6. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń
służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas wydarzenia.

7. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  sytuacje  będące wynikiem nie  przestrzegania
zawartych  powyżej  postanowień  oraz  zarządzeń  i  poleceń  służb  odpowiedzialnych  za
bezpieczeństwo i porządek. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się w szczególności: zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności.  Siłę  Wyższą stanowią w szczególności:  warunki  atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną,  ciepło,  światło,
działania  wojenne  lub  działania  władz  państwowych  lub  samorządowych  w  zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

§ 4.

1. Każdy  Uczestnik  powinien  przestrzegać  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,
zasad  bezpieczeństwa  obowiązujących  w  okresie  obowiązywania  stanu  zagrożenia
epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

2. Od Uczestników wymaga się zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki.

3. Od Uczestników wymaga się utrzymania co najmniej 1,5 metra dystansu pomiędzy innymi
uczestnikami.

4. Impreza  jest  prowadzona  z  zachowaniem  limitu  przewidzianego  dla  targów
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kultura-i-rozrywka 

5. Poprzez dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemii COVID-19, Organizator ma prawo
do zmian zasad bezpieczeństwa i zasad organizacji wydarzenia.

§ 5.

1. Każdy uczestnik imprezy może przekazać w darowiźnie Organizatorowi rzeczy ruchome.

2. Każdy uczestnik może przekazać darowiznę na rzecz Organizatora. Darowizny będą 
wykorzystane na cele statutowe.

3.  Każdy uczestnik może zabrać dowolny przedmiot z wystawionych przez Organizatora.

4. Na przedmiotach wystawionych przez Organizatora podana jest szacunkowa ich wartość.

5. Uczestnik może zabrać do 2 dowolnych przedmiotów (rzeczy). 

6. Przedstawiciele Organizatora mogą zezwolić uczestnikowi na zabranie większej liczby 
przedmiotów (rzeczy).

§ 6. 

1. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  podczas  wydarzenia  u  Organizatora  oraz  na  stronie
internetowej Organizatora.

3. Spory  wynikające  z niniejszej  Regulaminu  będzie  rozstrzygał  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Organizatora.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kultura-i-rozrywka

