
Zarządzenie Nr M&/VIII/2021 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia ..(J.Si... września 2021 roku 

w sprawie: regulaminu imprezy „ZAKOŃCZENIE LATA, ZGIERZ 2021 SPACEROWO, 
ARTYSTYCZNIE I COOLTURALNIE", odbywającej się w dniach 10- 12 września 2021 roku na 
terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1372) 

zarządzam, co następuje: 

§1. W związku z organizowaną przez Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza imprezą 
„ZAKOŃCZENIE LATA, ZGIERZ 2021 SPACEROWO, ARTYSTYCZNIE I 
C O O LT U RA LNIE ustalam regulamin imprezy „Z AKOŃ CZENIE LATA. ZGIERZ 2021 
SPACEROWO. ARTYSTYCZNIE I COOLTURALNIE" stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta 
Zgierza. 

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń przez okres 14 dni. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



Załącznik do Zarządzenia NrJ.-I^VIII/2021 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia iż.Owrześnia 2021 roku 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia M.Owrześnia 2021 roku 
REGULAMIN IMPREZY 

ZAKOŃCZENIE LATA, ZGIERZ 2021 
SPACEROWO, ARTYSTYCZNIE I COOLTURALNIE 

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

1. Organizatorem imprezy pn. „Zakończenie Lata, Zgierz 2021. Spacerowo, artystycznie 
i coolturalnie", zwanej dalej Imprezą jest Urząd Miasta Zgierza, Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, dalej zwani Organizatorem. 

2. Organizacja Imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych 
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-Co-V-2 w Polsce" wydane przez Miniserstwo 
Kultur}' i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: 
www.gov.pl. www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. 

3. Impreza odbywa się w dniach 10-12 września 2021 roku w godz. 10.00 - 24.00 na terenie 
Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu. 

4. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez pracowników 
ochrony koncesjonowanej firmy, Straży Miejskiej w Zgierzu, którym zostaną powierzone obowiązki 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, sanitarnego i porządku podczas Imprezy oraz osoby 
odpowiedzialne za przebieg Imprezy. 

5. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym organizowana jest 
Impreza, zwana dalej Uczestnikiem. Terenem Imprezy jest teren Parku Miejskiego im. T. Kościuszki 
w Zgierzu zwany dalej Terenem Imprezy. 

6. W Imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nic przejawiające niepokojących objawów, 
sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) 
oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym. 

7. Uczestnicy Imprezy samodzielnie wyposażają się w materiały ochrony osobistej. 
8. Rekomenduje się uczestnikom Imprezy zachowanie wymaganych odstępów/dystansu w tworzących 

się kolejkach do atrakcji Imprezy (1,5 do 2 m). 
9. Liczba uczestników poszczególnych atrakcji Imprezy ograniczona jest do 250 osób. Do limitu miejsc 

nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID 19. 
10. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób biorących udział w Imprezie, w szczególności: 

umożliwi stalą dezynfekcję dłoni przy wejściu/wyjściu na teren Imprezy; zapewni w toaletach środki 
do dezynfekcji. 

11. Wystawcą jest każdy, kto dokonał zgłoszenia telefonicznego lub mailowego do dnia 6 września 2021 
r. pod nr tel. 42 714 32 95; 42 714 32 96; e-mail: promoeia@umz.zgierz.pl. Zgłoszenie Wystawcy 
będzie traktowane jako zapoznanie się i akceptację Regulaminu Imprezy. 

12. Regulamin skierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Imprezy będą 
przebywali na Terenie Imprezy w tym do osób, którym Organizator powierzył usługi (zwanych dalej 
Wykonawcami) oraz osób prowadzących działalność handlową, inną działalność zarobkową lub 
niezarobkową (dalej zwanych Wystawcami) biorących udział w jarmarku handlowym (dalej zwany 
Jarmark) podczas Imprezy. 

13. Wejście na Teren Imprezy oznacza akceptację i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu 
oraz Regulaminu Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i mienie osobiste Uczestników Imprezy 
w tym Wykonawców oraz Wystawców. 

15. Parkowanie pojazdów poza wyznaczonymi do tych celów miejscami jest zabronione. 

http://www.gov.pl
http://www.gis.gov.pl
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§ 2  
Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu 
Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu oraz procedur sanitarno-epidemiologicznych. 

2. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom z zastrzeżeniem paragrafu 1 ust. 6 
oraz ust. 12 niniejszego paragrafu. 

3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, 
sprawujących nad nimi opiekę. 

4. Wszyscy Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania wytycznych sanitarno-
epidemiologicznych dotyczących zachowań w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz zasad 
BHP i postanowień Regulaminów. 

5. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 
6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem korzystania 

z przygotowanych przez Organizatora atrakcji z zachowaniem bezpieczeństwa swojego oraz osób 
trzecich. 

7. Uczestnicy przebywający na Terenie Imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb 
informacyjnych i porządkowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, a także 
do poleceń Organizatora. 

8. Zabrania się: 
• wnoszenia na Imprezę i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, 

• wprowadzania lub wnoszenia psów bez kagańca, 
• zaśmiecania Terenu Imprezy, 
• używania sprzętu nagłaśniającego lub w jakikolwiek inny sposób powodowania nadmiernego 

hałasu, 
• umieszczania jakichkolwiek ogłoszeń, reklam bez zgody Organizatora i w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 
9. Wszystkie osoby przebywające na Terenie Imprezy winny zachować czystość i porządek, 

a w szczególności wyrzucać odpadki do przeznaczonych do tego pojemników. 
10. Z terenu gdzie odbywa się Impreza, będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają 

porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. Osoby stwarzające bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i innych dóbr powszechnie chronionych oraz 
dopuszczające się czynów zabronionych będą ujęte w celu przekazania Policji. 

11. Podczas trwania Imprezy obowiązuje na Terenie Imprezy zakaz spożywania alkoholu poza 
wyznaczonym do tego celu miejscem oraz zakaz nagrywania koncertów na profesjonalnych 
sprzętach bez zgody Organizatora. 

12. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz wstępu dla osób: 
• znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków, 
• zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
13. Ponadto zakazuje się: 

• wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, wygrodzenia tymczasowe i urządzenia 
nieprzeznaczone do powszechnego dostępu, 

• wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone dla 
publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób wydzielone, 

• rzucania wszelkimi przedmiotami, 
• głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, 
• nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp. 
• rozdawania ulotek bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem, 
• agitacji politycznej, 
• agitacj i wyborczej. 



14. Służby Organizatora, którym powierzone zostało bezpieczeństwo Uczestników Imprezy lub służby 
porządkowe i informacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo podczas Imprezy, w razie uznania, że 
doszło do naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 11, 12, i 13. są uprawnione do usunięcia 
osoby/osób dopuszczającej się takiego naruszenia z Terenu Imprezy. 

15. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na Teren Imprezy jest jednoznaczny z udzieleniem 
ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 
zapisu ich wizerunku lub głosu w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub 
pokazywanie tego wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym 
Imprezę oraz promocję miasta. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora z 
tego tytułu. 

16. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że Teren Imprezy jest objęty monitoringiem 
miejskim. 

17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia. Uczestnicy 
i osoby obecne na Terenie Imprezy powinny: 

• natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne lub służby informacyjne 
Organizatora, 

• unikać paniki, 
• stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, 
• opuścić Teren Imprezy zgodnie z wytycznymi w sposób spokojny. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Terenu Imprezy, każdego Uczestnika, który narusza 
zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy. Uczestnicy Imprezy 
zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, 
nie zaśmiecania Terenu Imprezy. 

19. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazówek i poleceń 
służb, którym Organizator powierzył zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy 
oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę. 

Polecenia te dotyczyć mogą: 
• opuszczenia Terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu 

zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z Terenu Imprezy, 
• zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy. 
• odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie obiektu, które nie są przeznaczone dla 

publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno-magazynowych 
i innych związanych z organizacją Imprezy, sceny, zaplecza technicznego, stanowiska realizacji 
dźwięku, zaplecza produkcyjnego imprezy, itp. 

§3 
Prawa i obowiązki Wystawców 

1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jako Wystawca jest dokonanie telefonicznego lub mailowego 
zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. 
Regulamin dostępny będzie: na stronie internetowej www.miasto.zgierz.pl. w Urzędzie Miasta 
Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 w Punkcie Obsługi Interesanta, wysyłany będzie mailowo na prośbę 
Wystawcy. Regulamin będzie umieszczony również na terenie Jarmarku w miejscach widocznych. 

2. Organizator informuje, że podczas Jarmarku nie ma możliwości ustawiania stoisk gastronomicznych. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez 

podania przyczyny. 
4. Wystawcy nie wnoszą opłat za możliwość uczestnictwa w Jarmarku. 
5. Uczestnictwo Wystawców oferujących produkty/usługi, które niezwiązanc są z charakterem i celem 

Jarmarku, rozpatrywane będzie indywidualnie przez Organizatora. 
5. Niezależnie od Regulaminu wszystkie osoby uczestniczące w Jarmarku i przebywające na jego 

terenie, zobowiązane są przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności te 
dotyczące zasad bezpieczeństwa, wytycznych epidemiologicznych jak również prowadzenia 
działalności handlowej i gospodarczej, a w szczególności przepisy sanitarne. 

http://www.miasto.zgierz.pl


7. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszonych Wystawców celem dopuszczenia do 
uczestniczenia w Jarmarku stoisk tylko Wystawców zapewniających możliwość zachowania 
charakteru i celu Jarmarku. 

8. Organizator wyznacza miejsce dla stoiska Wystawcy, które jest ostateczne i nie podlega negocjacji. 
9. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji 

Wystawców, którzy organizują je we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych 
przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę. 

10. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość wpływu na 
zagospodarowania stoisk Wystawców w tym względem sąsiadujących stoisk. 

11. Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania przez Wystawców towarów/usług 
z samochodów lub pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży/Terenie Imprezy. 

12. Montaż, aranżacja i demontaż./ usunięcie stoisk będzie odbywać się: 
11-12 września 2021 r. - montaż w godz. 8.00 - 10.00; demontaż/opuszczenie terenu po 
zakończonym Jarmarku do godz. 20.00 każdego dnia. 

13. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora bez 
możliwości zamknięcia stoiska przed godziną zakończenia Jarmarku. Ewentualne zmiany dotyczące 
godzin prowadzenia stoiska, powinny być ustalone z Organizatorem najpóźniej na 2 dni przed 
rozpoczęciem Jarmarku i zmienione wyłącznie za jego zgodą. 

14. Obowiązuje całkowity zakaz wystawiania i reklamy towarów/usług poza wyznaczonym stoiskiem. 
15. Wystawca ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku wyrządzenia szkód w stosunku do 

Organizatora oraz osób trzecich. 
16. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie do 

obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami 
pomiarowymi legalizowanymi oraz prawidłowego użytkowania stoiska według Regulaminu oraz 
posiadania odpowiedniej dokumentacji uprawniającej do prowadzenia tego typu działalności, 
wszystkich pozwoleń i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

17. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za brak dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień wskazanych 
wpkt. 16. 

18. Wystawcy zobowiązani są do utrzymania stoiska w czystości i porządku oraz stosowanie 
i przestrzeganie wytycznych epidemiologicznych dotyczących wirusa SARS-CoV-2 w czasie 
trwania Jarmarku oraz uprzątnięcia zajmowanego terenu po zakończeniu Jarmarku. 

19. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. 
20. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. W uzasadnionych przypadkach Organizator może 

pomóc w organizacji dostępu do prądu. 
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towarów oraz stoisk Wystawców przed, 

w czasie trwania i po zakończeniu Jarmarku. 
22. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we 

własnym zakresie. 
23. Wystawcy we własnym zakresie zapewniają środki ochrony osobistej. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu Imprezy oraz prawo do zmiany programu 
Imprezy pod względem artystycznym i czasowym w przypadku wystąpienia okoliczności siły 
wyższej. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązania jest 
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 
wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające 
wykonanie zobowiązań Organizatora, artystów, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 
dostarczających energię elektryczną. 

3. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony Uczestnikom oraz Wystawcom przy wejściach na Teren 
Imprezy, a także dostępny będzie na stronie miasta Zgierza: www.miasto.zgierz.pl. 

§4 
Postanowienia końcowe 
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