
REGULAMIN DUŻEJ GASTRONOMI I LUNAPARKU 

organizowanych w ramach 28 Bolesławieckiego Święta Ceramiki  

17-21 SIERPNIA 2022 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na 
terenie ogródka gastronomicznego i lunaparku. Każda osoba przebywająca na tym terenie w 
czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na terenie ogródka gastronomicznego.  

 
II. ORGANIZATOR 

Organizatorem imprezy jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w 

Bolesławcu z siedzibą przy pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec. 

 

III. MIEJSCE OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO  

 Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec; Pl. Popiełuszki, 59-700 Bolesławiec; Stadion miejski, ul. 

Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec 

 

VI. DNI I GODZINY OTWARCIA 

pl. Piłsudskiego i pl. Popiełuszki: 19.08.2022 9.00 – 24.00; 20.08.2022, 9.00 – 23.30; 21.08.2022, 

9.00 – 23.30; 

Stadion miejski, ul. Spółdzielcza 2: 19-20.08.2022 18.30 -24.00; 21.08.2022 15:30 – 23:00. 

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO I LUNAPARKU ORAZ NORMY 

BEZPIEZCZEŃSTWA 

1. Klienci mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym umieszczonym  na terenie 

ogródka gastronomicznego przed wejściem na ogródek gastronomiczny. 

2. Wstęp na teren gastronomi  jest bezpłatny  

3. Korzystanie z lunaparku jest odpłatne. Osoby, które chcą korzystać z parku rozrywki muszą zakupić 

bilet na poszczególne rozrywki. 

4. Każda osoba korzystająca z rozrywek w lunaparku jest zobowiązana do przestrzegania wytycznych 

bezpieczeństwa i wytycznych przekazywanych przez pracowników lunaparku. 

5. Zabrania się wprowadzania na teren lunaparku i gastronomi psów oraz innych zwierząt.  

6. Na obszarze całego gastronomi i lunaparku należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej.  

7. Zabrania się wspinania i przechodzenia przez kraty bezpieczeństwa, barierki, blokady, płoty 

8. Zabrania się wnoszenia na teren lunaparku broni i innych niebezpiecznych przedmiotów                

(noży, łańcuchów itp.) oraz szklanych butelek. 

9. Rodzice  lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad małymi dziećmi z którymi przyszli na teren 

ogródka gastronomicznego. 

10. Wszelkie informacje pisemne (w szczególności dotyczące SARS-COV-2) zamieszczone na terenie 

ogródka gastronomicznego są wiążące. 

11.Osoby przebywające na terenie gastronomi lub lunaparku:  

- zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm prawa, 
- zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń i reżimów sanitarnych obowiązujących na dzień 

trwania 28 BŚC 



- zobowiązani są przestrzegać wszelkich obowiązujących norm bezpieczeństwa w miejscu, 
- zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych.    

12. Odwiedzający mogą korzystać z dostępnych w lunaparku urządzeń rozrywkowych zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

13.  Prosimy bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu lunaparku. 
14.  W stosunku do osób, które celowo i świadomie nie przestrzegają postanowień regulaminów 

korzystania z urządzeń oraz poleceń personelu lunaparku, personel ma prawo wydać trwały lub 
tymczasowy zakaz korzystania z danego urządzenia, z nakazem opuszczenia ww. terenu włącznie, 
bez prawa do rekompensaty.  

15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek 
niedostosowania się do regulaminu korzystania z poszczególnych urządzeń rozrywkowych oraz za 
szkody powstałe na skutek własnego niedbalstwa, bądź działania umyślnego.  

16. Korzystanie z urządzeń rozrywkowych, placów zabaw oraz obiektów o podobnym charakterze, 
zlokalizowanych na terenie lunaparku, odbywa się na własną odpowiedzialność.  

17. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci.  
18. Osoby obciążone chorobami, cierpiące na zakłócenia pracy serca i obiegu krwi itp. oraz kobiety w 

ciąży korzystają z urządzeń rozrywkowych na własną odpowiedzialność. 
19. Apelujemy do rodziców, opiekunów prawnych o staranne wypełnianie spoczywającego na nich 

obowiązku nadzoru nad osobami znajdującymi się pod ich opieką.  
20. BOK-MCC nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek czynników mających 

miejsce na terenie gastronomi i  lunaparku.  
21. W razie niestosowania się do norm obowiązujących na terenie całego ogródka gastronomicznego 

i lunaparku pracownicy ochrony mają prawo zawiadomić o tym odpowiednie służby.  
22. Punkt pomocy medycznej znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany. 
23. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie                      

z obowiązującymi przepisami prawa. 
24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.  
25. Na terenie ogródka gastronomicznego wymaga się bezwzględnego stosowania i przestrzegania 

obostrzeń przedstawionych przez: Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia 
na dzień rozpoczęcia działań Gastronomii podczas Imprezy.  

        https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/gastronomia 

18. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Organizatora. 

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/gastronomia

