
REGULAMIN WYDARZENIA pn. „Wyprawa do św. Mikołaja” 

 

ORGANIZATOR 

 

 

Organizatorem wydarzenia pn. „Wyprawa do św. Mikołaja” jest Gmina Miejska Lubań, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, Miejski Dom Kultury w Lubaniu, Łużyckie 

Centrum Rozwoju oraz Stowarzyszenie Południowo- Zachodnie Forum Samorządu 

Terytorialnego „Pogranicze”. 

 

MIEJSCE I TERMIN 

 

Wydarzenie o charakterze artystyczno- integracyjnym zostanie przeprowadzone w sali 

widowiskowej oraz foyer Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, ul. Kościuszki 4 w dniu  

04 grudnia 2022 r. w godz. od 16:00-18:00. O 16:00 rozpocznie się przedstawienie teatralne. 

Po przedstawieniu Mikołaj wręczy okolicznościowe podarunki a następnie wszyscy uczestnicy 

będą mogli wykonywać ozdoby świąteczne i uczestniczyć w grach i zabawach.  Przewidywana 

ilość uczestników – 300 dzieci oraz 200 opiekunów. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

Wydarzenie artystyczno- integracyjne skierowane jest do dzieci w wieku 1-15 lat 

zamieszkujących Gminę Miejską Lubań i ma charakter dobrowolny. 

1. Udział w wydarzeniu, na które składa się interaktywny spektakl teatralny pn. „Wyprawa 

na ratunek św. Mikołajowi”, gry i zabawy uwieńczone spotkaniem z Mikołajem oraz 

wręczeniem uczestnikom wydarzenia paczek okolicznościowych jest całkowicie 

bezpłatny. 

2. Odebranie prezentu jest możliwe tylko w dniu wydarzenia tj. 04 grudnia 2022 r.  

w trakcie wydarzenia. 

3. Wstęp na wydarzenie pn. „Wyprawa do św. Mikołaja” wyłącznie za okazaniem 

wejściówek, które są do pobrania w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, 

ul. Kościuszki 4 w godz. 8:00-16:00 (więcej informacji pod nr tel. 75 646 23 40). 

4. Darmowa wejściówka uprawnia do jednorazowego, samodzielnego wstępu na 

wydarzenie dziecka, które ukończyło 12 rok życia. 

5. Uprawnionemu do udziału w wydarzeniu dziecku bądź rodzeństwu poniżej 12 roku 

życia może towarzyszyć wyłącznie jeden rodzic bądź opiekun prawny. 

6. Rodzic lub opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za udział dziecka  

w przedstawieniu interaktywnym oraz grach i zabawach, prowadzonych przez 

animatorów i aktorów. Rodzic lub prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za 

ubezpieczenie dziecka i posiada polisę NNW. 



7. Finansową odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni za szkody 

materialne spowodowane przez uczestnika podczas wydarzenia. 

8. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie bądź kradzież wartościowych 

przedmiotów uczestnikowi wydarzenia. 

9. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

oraz zasad przeciwpożarowych. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wydarzenia mają obowiązek zapoznać się  

i przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu. 

11. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas trwania wydarzenia. 

12. W czasie wydarzenia obowiązują ogólne zasady sanitarne ogólnie przyjęte. 

13. a) Rodzic/opiekun prawny Uczestnika imprezy oświadcza, że przyjmuje do  

      wiadomości, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku nie może wnosić   

      żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, a pobierając wejściówkę na  

      wydarzenie stwierdza, iż stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział  

     w interaktywnym przedstawieniu, grach i zabawach integracyjnych przewidzianych  

     w ramach wydarzenia i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym  

     wykluczające z udziału jego dziecka lub dziecka, nad którym   

     sprawuję opiekę lub pieczę. 

b) Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia  

     wydarzenia 

c) wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz dzieci biorących udział  

     w wydarzeniu na stronach internetowych, portalach społecznościowych, mediach,  

     itp. 

       14. Organizator zastrzega sobie odwołanie wydarzenia bez podania przyczyny. 


