
REGULAMIN UDZIAŁU W PARADZIE ORAZ KONKURSIE 
CERAMICZNY KARNAWAŁ 

24. BOLESŁAWIECKIEGO ŚWIĘTA CERAMIKI 2018 
17 sierpnia 2018 r. 

 
 

§ 1 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE PARADY 

 
1. Parada „CERAMICZNY KARNAWAŁ” jest organizowana w ramach Bolesławieckiego Święta 

Ceramiki, które w tym roku odbędzie się w dniach 15 - 19 sierpnia 2018 r.  
2. Organizatorem Parady i Konkursu jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – 

Międzynarodowe Centrum Ceramiki. 
3. Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w Regulaminie. 
4. Zbiórka uczestników Parady w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 17.20 na ulicy Kościelnej 
5. Start Parady „CERAMICZNY KARNAWAŁ” godz.18.00 z ulicy Kościelnej 
6. Trasa Parady: ul. Kościelna / Rynek / ul. Sierpnia’80 / ul. Asnyka - Scena Głowna 
7. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do 

utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla 
celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, 
Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może 
zostać utrwalony,                      a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

 
 

§ 2 
 UCZESTNICY PARADY 

 
1. Do udziału w Paradzie „Ceramiczny Karnawał”, zwanej dalej Paradą, zaprasza się wszystkie 

organizacje, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, kluby sportowe, grupy 
nieformalne, grupy zorganizowane, osoby indywidualne zwane dalej Uczestnikami.  

2. Aby wziąć udział w Paradzie należy do dnia 4 sierpnia 2018 r. dostarczyć kartę zgłoszenia 
do: 
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki: 
pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec 
Szczegółowych informacji udziela Sabina Guszpil, tel. 75 / 645 32 94 
e-mail: promo@bok.boleslawiec.pl 

3. W Paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby trzeźwe, niebędące pod wpływem 
jakichkolwiek środków odurzających i innych środków mogących ograniczyć prawidłowe 
prowadzenie pojazdu.  

4. Uczestnik biorący udział w paradzie z udziałem pojazdu musi posiadać wymagane 
uprawnienia do kierowania pojazdem.  

5. Na czas przebiegu Parady organizatorzy są odpowiedzialni za zamknięcie pasa ruchu 
drogowego w obrębie wyznaczonej trasy. 

§ 3 
ZASADY UDZIAŁU W PARADZIE 

 
1. Udział w Paradzie jest dobrowolny. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem do 

Parady leżą po stronie Uczestnika. 
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2. Za porządek i bezpieczeństwo w obrębie grupy odpowiedzialni są Uczestnicy Parady. 
Zobowiązuje się Uczestników Parady do szczególnej ostrożności podczas trwania całej 
imprezy,         w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich obecnych.  

3. Uczestnicy Parady zobowiązani są do zachowań zgodnych z zasadami współżycia 
społecznego, w szczególności do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym.  

4. Podczas parady zabronione jest – sankcjonowane przepisami prawa – głoszenie treści oraz 
dystrybucja materiałów: 
 propagujących treści faszystowskie, nazistowskie, totalitarne, komunistyczne, 
 nawołujących do dyskryminacji, przemocy i nienawiści na tle przynależności narodowej, 

etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, orientacji seksualnej, 
 obrażających uczucia lub symbole państwowe i religijne, 
 naruszających prywatność, dobra osobiste i godność osób trzecich, 
 wulgarnych nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych, uznanych 

powszechnie za moralnie naganne, 
 propagujących alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne, 
 naruszających prawo polskie i międzynarodowe. 

Złamanie ww. zakazów będzie równoznaczne z koniecznością bezzwłocznego 
wykluczenia                  z Parady.  

 
5. Podczas Parady Uczestników obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz 

innych środków psychotropowych oraz niebezpiecznych narzędzi/przedmiotów.  
6. Organizatorzy informują o zmotoryzowanym charakterze Parady (każdy Uczestnik 

zabezpiecza swój transport i posiada ważne badania techniczne pojazdu).  
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz włączania się widzów do kolumny motocyklowej/platform 

itp. podczas jej przemieszczania ulicami miasta. 
8. Organizatorzy nie zapewniają dostępu do energii elektrycznej ani pojazdów 

na zorganizowanie prezentacji na platformie.  
9. W przypadku Uczestników zmotoryzowanych lub rowerzystów zakazuje się wyprzedzania, 

wjeżdżania na chodniki, zawracania, „palenia gumy” oraz jazdy na jednym kole a także 
wszelkich akrobacji na pojeździe.  

10. Forma i sposób prezentacji podczas Parady przez poszczególnych Uczestników nie mogą 
zakłócać i zagłuszać przebiegu prezentacji pozostałych Uczestników, a także innych 
punktów programu Bolesławieckiego Święta Ceramiki.  

11. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa w Paradzie każdemu kogo zachowanie 
mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 

 
§ 4 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE I DANE OSOBOWE 
 

Wypełniając kartę zgłoszenia, uczestnik akceptuje informacje, iż:  

1. Organizatorzy, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Parady nie 
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe                             
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Paradzie. Uczestnik ponosi 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody i straty spowodowane pośrednio 
lub bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 
należy przestrzegać poleceń służb porządkowych, pracowników obsługi Organizatora oraz 
warunków regulaminu.  

2. Organizatorzy nie ponoszą winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie Parady oraz 
w trakcie dotarcia i powrotu z Parady. Każdy uczestnik bierze udział w Paradzie na własną 
odpowiedzialność. 



3. Każdy uczestnik biorący udział w Paradzie zobowiązuje się do bezwzględnego 
respektowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. O sprawach nie objętych Regulaminem decydują organizatorzy Parady. 

5. Udział w Paradzie  oznacza wyrażenie przez Uczestnika  lub/i  przez  rodzica/opiekuna 
prawnego (dotyczy dzieci do lat 16) zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku,             
a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,                             
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych:                      
w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych 
środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez 
Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, 
z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 
jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora.  

 
 

§ 5 
 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ PARADY 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do osób indywidualnych orz grup 

zorganizowanych zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”. 
 
2. Zadaniem uczestnika/grupy Konkursu jest przygotowanie przebrania nawiązującego do 

ceramiki bolesławieckiej (np. stroje nawiązujące do kolorystyki i kształtów ceramiki 
bolesławieckiej, materiały stempelkowe, makijaż, charakterystyczne nakrycia głowy itp.) 
oraz innych rekwizytów nawiązujących do Bolesławieckiego Święta Ceramiki.  

 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie 

zarówno Uczestnikom Konkursu jak i innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, 
pokrycie kosztów, ani środków finansowych z jakiegokolwiek innego tytułu. 

 
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 4 sierpnia 2018 r. dostarczyć kartę zgłoszeń 

do konkursu: 
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki: 
pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec 
Szczegółowych informacji udziela Sabina Guszpil, tel. 75 / 645 32 94 
e-mail: promo@bok.boleslawiec.pl 

 
§ 6 

NAGRODY  
 

1. W czasie trwania Ceramicznej Parady, uczestników będzie oceniać Jury wybrane przez 
Organizatora. 

2. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień w Konkursie. 
 

§ 7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Klauzula Informacyjna do regulaminu stanowi załącznik nr 1 
2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora, w Punkt Informacji Turystycznej                      

i Kulturalnej, a także wywieszony na słupach ogłoszeniowych. 
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3. Bieżących informacji o Paradzie udziela: Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej                              
tel. 75 6453290. 

 

                                                                                                                                                               

 Załącznik 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – 

Międzynarodowe Centrum Ceramiki z siedzibą w Bolesławcu zwanym dalej BOK - MCC; 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się 

bezpośrednio z inspektorem danych osobowych: iod@bok.boleslawiec.pl.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Parady „CERAMICZNY 

KARNAWAŁ” oraz związanym z paradą konkursu „NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ” i jego 

laureatów na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a; 

4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępnione niezależnemu jury konkursu                          

w zakresie imię, nazwisko oraz wizerunek a także opcjonalnie, w zależności od pola eksploatacji 

dane będą udostępniane  –  na stronach internetowych, portalach społecznościowych, mass 

mediach, zgodnie z celem określonym w pkt.3; 

5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osobom trzecim; 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązkami nałożonymi na BOK - MCC 

innymi przepisami prawa krajowego i UE lub do czasu cofnięcia zgody; 

7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy 

przesyłać stosowną informację na adres e-mailowy podany w pkt. 2; 

8. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 

udziału w paradzie i konkursie „CERAMICZNY KARNAWAŁ”; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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