
Regulamin imprezy 
 

• Aktywna Warta to festiwal edukacyjny realizowany na zlecenie Miasta Poznań. 

• Organizatorem Aktywnej Warty jest GRAM EVENTS MACIEJ GRAMACKI  

z siedzibą w Rakownia ul. Pawia 3, 62-095 Rakownia NIP 7811590803, 

REGON 639886026, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców 

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego pod numerem 368, zwanym dalej jako 

„Organizator”. 

• Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników. 

• Uczestnikami Aktywnej Warty mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz 

osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów  

lub wyznaczonych przez nich osób. 

• Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

• Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i mogą zrezygnować  

z każdego elementu programowego. 

• Za skutki udziału w imprezie nie ponosi odpowiedzialności z wyjątkiem sytuacji, 

w której są one wynikiem zawinionego działania lub zaniechania Organizatora.   

• Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie 

ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie Aktywnej Warty. 

• Harmonogram imprezy może ulec zmianie, niezależnie od warunków 

atmosferycznych.   

• Każdy uczestnik Aktywnej Warty zobowiązany jest ściśle stosować się do 

poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń 

przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z terenu imprezy.  

• Uczestnik w trakcie Aktywnej Warty jest zobowiązany do zachowania 

trzeźwości, a także nie może być pod wpływem środków odurzających lub 

leków mogących wpływać na zachowanie lub zdolności motoryczne. 

• Organizator lub jego przedstawiciel ma prawo odsunąć uczestnika od działań 

programowych, jeżeli nie przestrzega on regulaminu, w szczególności swoim 

zachowaniem utrudnia przeprowadzenie programu lub naraża innych na 

niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Uczestnik ma obowiązek 



poinformowania organizatora lub przedstawiciela organizatora o wszelkich 

przeciwwskazaniach i/lub niedyspozycji w danym dniu, która uniemożliwia 

udział w zajęciach rekreacyjnych. 

• W czasie Aktywnej Warty każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy 

nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia 

uczestnika. 

• Organizator zawiadamia odpowiednie służby (policja, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze) w przypadku wystąpienia sytuacji 

wymagającej interwencji tych służb w trakcie imprezy. 

 


