
 

 

Regulamin 

Fajer w Bytomiu - Festiwalu Organizacji Pozarządowych 

10.09.2022 r. Bytom 

I. Postanowienia Ogólne. 

1. Fajer w Bytomiu - Festiwal Organizacji Pozarządowych (dalej Festiwal) to wydarzenie plenerowe o charakterze 

interdyscyplinarnym, którego celem jest promocja bytomskich organizacji pozarządowych oraz idei zrzeszania 

się i wspierania działalności non-profit. 

2. Festiwal odbędzie się w dniu 10 września 2022 r. na Placu Sobieskiego w Bytomiu i jego okolicach. 

3. Inicjatorem Festiwalu jest Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana przez Prezydenta 

Miasta Bytomia, a jego organizację realizują we współpracy z Urzędem Miasta Bytom, Stowarzyszenie 

Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny, prowadzące Centrum Organizacji Pozarządowych - lokal 

w Bytomiu (dalej Realizator). 

4. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Odbiorców i Twórców niniejszego Regulaminu.  

 

II. Odbiorcy Festiwalu. 

1. Odbiorcami Festiwalu są mieszkańcy i mieszkanki Bytomia i regionu. 

2. Wstęp na teren Festiwalu oraz udział w poszczególnych działaniach (np. w warsztatach, animacjach, 

występach, dyskusjach) jest nieodpłatny. 

3. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz sprzedaży i spożycia alkoholu i innych środków odurzających. Osoby, 

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających zobowiązuje się do natychmiastowego 

opuszczenia terenu Festiwalu pod rygorem ich wyprowadzenia przez wezwane na miejsce służby porządkowe. 

4. Zabronione jest wnoszenie na teren Festiwalu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie. Na terenie Festiwalu zabronione jest również używanie 

ognia otwartego oraz palenie tytoniu. 

5. Odbiorcy Festiwalu zobowiązani są przestrzegać poleceń obsługi Festiwalu, przedstawicieli Twórców oraz 

służb porządkowych (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Ratownicy Medyczni). 

6. Dzieci do lat 13 przebywają na terenie Festiwalu pod opieką rodzica lub innego uprawnionego opiekuna. 

Obsługa Festiwalu oraz przedstawiciele Twórców nie realizują usług opieki nad dziećmi. Udział dzieci 

w animacjach odbywa się w obecności rodzica lub innego uprawnionego opiekuna. 



 

 

7. Realizator zapewnia zamknięcie terenu Festiwalu dla ruchu pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem służb 

technicznych, ratunkowych i pojazdów obsługi). 

8. Realizator nie odpowiada wobec Twórców i Odbiorców: 

a) za mienie pozostawione na terenie Festiwalu, 

b) za kradzież mienia oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw 

w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych niezależnie od podejmowanych przez 

Realizatora działań mających na celu minimalizowanie i zapobieganie powyższym zagrożeniom, 

c) za szkody spowodowane wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu, 

d) za szkody wynikające z niezachowania należytej ostrożności w związku z lokalizacją wydarzenia 

w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. 

9. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1466). 

10. Realizator ma prawo rejestrować i dokumentować przebieg wydarzenia, a w tym stanowiące szczegół całości 

wizerunki uczestników utrwalone na zdjęciach. 

11. Każdy Twórca i Odbiorca ma obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych 

związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

 

III. Twórcy Festiwalu. 

1. Twórcami Festiwalu są organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne działające w Bytomiu, które w terminie 

i w sposób wyznaczony przez Realizatora zgłosiły swój udział w Festiwalu, przedstawiając proponowane 

działanie, które charakteryzuje działalność Twórcy. 

2. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wiążącą deklaracją realizacji zgłaszanego działania 

podczas Festiwalu. 

3. Zgłaszane przez Twórcę działanie nie może mieć charakteru działalności politycznej, religijnej ani komercyjnej. 

4. Na terenie Festiwalu w czasie jego trwania niedozwolone jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności 

handlowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Realizatora. 

5. Realizator, we współpracy z Urzędem Miasta i podległymi mu instytucjami, będzie w miarę możliwości wspierał 

technicznie i organizacyjnie Twórców Festiwalu w realizacji zgłoszonych działań. 



 

 

6. Z Realizatorem można kontaktować się telefonicznie pod numerem 32 786 84 60 lub mailowo pod adresem 

lokal.wbytomiu@gmail.com. 

7. W oparciu o zgłoszenia Twórców i szczegółowe ustalenia z Twórcami, Realizator sporządza program i schemat 

zagospodarowania terenu Festiwalu. 

8. Twórcy oferujący artykuły spożywcze, posiadający stoiska gastronomiczne muszą spełniać wymogi określone 

w stosownych przepisach sanitarno-epidemiologicznych. 

9. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż prowadzoną przez Twórców w ramach Festiwalu, 

w szczególności nie można kierować do niego reklamacji lub zwrotów nabytych towarów. Za sprzedaż 

towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiadają w całości poszczególni Twórcy. 

10. Realizator ma prawo do wyłączenia z udziału w Festiwalu stoiska lub towarów niezgodnych z charakterem 

Festiwalu lub niezgodnych z opisem podanym w zgłoszeniu. 

11. Twórcy zobowiązują się do zagospodarowania stoisk w godzinach wyznaczonych przez Realizatora. w godz. od 

12.00 do 18.00, przy założeniu, że stoisko musi być przygotowane przed godziną 11:00. 

12. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska lub strefy. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości 

stoiska/strefy odpowiada Twórca. 

13. Twórcy zobowiązani są do opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia do godziny wyznaczonej przez 

Realizatora. Twórcy mają obowiązek pozostawić teren stoiska czysty i uporządkowany. 

14. Wszelkie atrakcje przygotowane przez Twórców powinny być przeprowadzone z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa odbiorców oraz osób, które będą w tym czasie znajdowały się na terenie Festiwalu.  

15. Twórcy mają prawo reklamy i promocji swoich działań w obrębie własnego stoiska lub innych wyznaczonych 

przez Realizatora miejscach, o ile nie zakłóca to działalności innych Twórców i przebiegu Festiwalu. 

 

IV. Zasady dotyczące ruchu drogowego i transportu. 

1. Na terenie realizacji Festiwalu obowiązuje zakaz ruchu pojazdów, a także zakaz parkowania (nie dotyczy 

pojazdów służb technicznych, ratunkowych oraz pojazdów Realizatora). 

2. Zakaz wjazdu nie dotyczy wjazdu pojazdów dowożących wyposażenie stoisk poszczególnych Twórców 

w określonych przez Realizatora godzinach. 

3. Pojazdy organizacji wjeżdżające na teren Festiwalu powinny bezwzględnie przestrzegać ograniczenia masy 

pojazdu do 3,5 tony. 

4. Wjazd na teren Festiwalu odbywać się będzie na podstawie „wjazdówki” udostępnionej przez Realizatora.  

5. Realizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie Festiwalu, ani poza nim. 


