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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO ŚWIĘTO KARPIA OPOLSKIEGO 

 
organizowanego w dniach 01 - 02 października 2022 r. w Niemodlinie   

  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) dotyczy przedsięwzięcia pn. X Wojewódzkie Święto Karpia 

oPolskiego, które nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.). 

2. Głównym Organizatorem Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego jest Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„Opolszczyzna” (RLGD) z siedzibą w Biestrzynniku, ul. Poliwoda 18, 46-043 Ozimek. 

3. Współorganizatorem imprez towarzyszących organizowanych w ramach Wojewódzkiego Święta Karpia 
oPolskiego (zwanych dalej „Imprezami”) jest: 
-  Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 z siedzibą w Niemodlinie, Rynek 55 
- Samorząd Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 
- Gmina Niemodlin z siedzibą w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  Koło Niemodlin.  

4. W realizację przedsięwzięcia Organizator i Współorganizatorzy angażują szereg dodatkowych partnerów, w 
tym partnerów medialnych.   

5.  Uczestnikiem Imprez jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezach (dalej jako ,,Uczestnik”),    
6.  Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprez będą przebywać na terenie, na 

którym przeprowadzane są Imprezy. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprez 
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezach i korzystania przez nie z 
terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

• na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”,  

• w siedzibie lub na stronach internetowych Współorganizatorów, 

• na terenie Imprezy, 

• u przedstawicieli Organizatora i Współorganizatorów. 
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
10. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w czasie trwania Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego w dniach 

01–02 października 2022 r. 
 
 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY 
 

1. Głównym miejscem imprez realizowanych w ramach Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego  jest teren 
Ogrodu Zamku Książęcego w Niemodlinie (ul. Rynek 55) wraz z udostępnionym terenem Gospodarstwa 
Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie. 
 

2. Imprezy odbywają się: 
a) w dniu 01 października 2022 r.  

- w godz. 12:00-18:00 na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie (przedzamcze, ogród wokół 
Zamku).  
- od godz. 9:00 w namiocie na terenie ogrodu zamkowego przy Zamku Książęcym w Niemodlinie 
odbywać się będzie Konkurs Kulinarny „Czas na rybę – Junior” 
- od godz. 7:00 na terenie Stawu Zamkowego w Niemodlinie odbywać się będą zawody wędkarskie 
współorganizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. 
 

b) w dniu 02 października 2012 r. 
-  w godzinach 11:00-18:00 na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie. 
- od godz. 9:00 w namiocie na terenie ogrodu zamkowego przy Zamku Książęcym w Niemodlinie 
odbywać się będzie Konkurs Kulinarny „Czas na rybę”. 
- od godz. 7:00 na terenie Stawu Zamkowego w Niemodlinie odbywać się będą zawody wędkarskie 
współorganizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. 
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- o godz. 12:00 spod Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wyruszy w kierunku  Zamku Książęcego w 
Niemodlinie parada uliczna „Karpionalia” organizowane przez Gminę Niemodlin.  
 

3. Imprezy mają charakter otwarty i przeznaczone są dla wszystkich chętnych osób, a wstęp na nią jest wolny (za 
wyjątkiem zwiedzania Zamku z przewodnikiem w wyznaczonych godzinach).  

4. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 
pieczę. 

5. Uczestnicy Imprez oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprez, obowiązani są zachowywać się 
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezach, a w szczególności przestrzegać 
postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń  przedstawicieli Organizatora, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

6. Impreza organizowana jest w trakcie trwania epidemii COVID-19, w związku z czym rekomenduje się, aby 
uczestnicy imprezy przestrzegali podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa (m.in. dezynfekcja rąk, 

maseczki ochronne, zachowywanie bezpiecznego odstępu od innych uczestników imprezy). Uczestnicy 
wydarzenia biorą udział w imprezie plenerowej na własną odpowiedzialność, a organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie koronowirusem. 

7. Zakazane jest:  
a)    niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się 

na terenie Imprez, 
b)    jakiekolwiek działanie mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie Imprez, 
c)     niszczenie i zanieczyszczanie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprez wraz ze 

zbiornikami wodnymi znajdującymi się na terenie Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w 
Niemodlinie, 

d)   wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku 
(płoty, mury, drzewa, dachy, urządzenia wodne itp.), 

e)  wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (zaplecze, wszelkie budynki administracyjne 
i gospodarcze znajdujące się na terenie Imprez, tereny nieudostępnione do zwiedzania na terenie Zamku 
Książęcego w Niemodlinie, teren Zamku bez obsługi przewodnika),  

f)  wchodzenie oraz kąpiel w stawach hodowlanych znajdujących się na terenie Gospodarstwa Rybackiego 
Lasów Państwowych w Niemodlinie, 

g) sprzedawanie, reklamowanie, akwizycji, przeprowadzania zbiórkę pieniężnych bez zgody Organizatora, 
h)    załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 
i)     korzystanie z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem,   
j)     wnoszenie alkoholu na teren imprezy. 

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprez: 
a)     broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b)     materiałów wybuchowych, 
c)      wyrobów pirotechnicznych, 
e)     materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
f)      środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
g)     flag i transparentów, 
h)  materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez 

autoryzacji. 
8. Zakazuje się wprowadzania na teren Imprezy psów i innych zwierząt. 
9. Przedstawiciele Organizatora, Współorganizatorów oraz pracownicy agencji ochrony (legitymujący się 

identyfikatorem) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń do 
wezwania ich do opuszczenia terenu Imprez.  

10. Pracownicy agencji ochrony uprawnieni są ponadto do: 
- legitymowania uczestników imprezy w celu ustalenia tożsamości; 
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 
lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 7 niniejszego regulaminu; 
- stwierdzania uprawnień uczestników imprezy do przebywania na imprezie, a w przypadku braku takich 
uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy; 
- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony 
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub 
inna osobę, na zasadach w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie dóbr i mienia (t.j. Dz.U. 2017 
poz. 2213),  
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- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

11.  Czynności wymienione ust. 10 powinny być wykonywane w  sposób możliwie najmniej naruszający    godność 
ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 

12. Organizator, Współorganizatorzy i/lub pracownicy agencji ochrony  mogą odmówić wstępu osobie 
zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza. 
Organizator, Współorganizatorzy i/lub pracownicy agencji ochrony  mogą odmówić wstępu na Imprezę 
osobie, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą 
instrukcją: 
a) osoba, która zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Wojewódzkiego Święto Karpia 
oPolskiego  zobowiązana jest: 

⎯ powiadomić Organizatora i/lub Współorganizatorów,  

⎯ powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia, 
b) Organizator i/lub Współorganizatorzy zobowiązani są do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich 
służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, 
c) każda osoba  przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że: 

⎯ w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego, 

⎯ należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ 
gazu,  

⎯ nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (do tego celu 
służą gaśnice proszkowe), 

⎯ w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne. 
14. Główny Organizator informuje, iż w związku z organizacją Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego posiada 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z jego organizacją. 
15. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego są zastrzeżone na rzecz 

Organizatora.  
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie 

będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być 
uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: 
warunki atmosferyczne, odgórne zalecenia związane z epidemią COVID-19,  awarie lub zakłócenia pracy 
urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz 
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na 
wykonanie zobowiązań.  

17. Na terenie Imprez organizowanych w ramach Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego obowiązuje zakaz 
palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania 
grzejnych urządzeń elektrycznych.  

18. Organizator wskazuje miejsca parkingowe dla uczestników Imprez, zgodnie z poglądową mapą parkingów 
stanowiącą załącznik do Regulaminu.  

19. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprez z powodów nieprzewidzianych i 
nieuniknionych a niezależnych od Organizatora. Organizator może zmienić program pod względem 
artystycznym i czasowym bez uprzedzenia oraz rekompensaty. 

 
III. ZASADY ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW STOISK PODCZAS IMPREZ 

 
1. Podczas Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego mogą wystawiać stoiska promocyjne lub usługowe tylko te 

podmioty, które uprzednio ustaliły warunki wystawienia się z Organizatorem i/lub Współorganizatorami,  
2. Każdy wystawca zobowiązany jest przygotować swoje stoisko w miejscu wskazanym przez Organizatora, 

najpóźniej do godziny 10:00 w dniu danej Imprezy, tj. 01 i/lub 02 października 2022 r. Organizator umożliwia 
rozstawienie stoiska w dniu poprzedzającym Imprezę, w godzinach 9:00-18:00. 

3. Samochody wystawców muszą opuścić teren Dziedzińca oraz Ogrodu Zamku Książęcego w Niemodlinie 
najpóźniej do godziny 9:30 w dniu 01 i/lub 02 października 2022 r. Parking dla wystawców znajduje 
się na terenie Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie, przy ul. Zamkowej 
w Niemodlinie.  

4. Dostęp do prądu zapewnia Organizator. Wystawcy zapewniają przedłużacze do swoich stoisk.  
5. Wszyscy wystawcy zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm i zasad BHP, p/poż. i 

sanitarnych (w tym określonych przez Sanepid), przepisów regulujących handel oraz niniejszego Regulaminu.  
6. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych. 
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7. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone 
Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą 
jego prawa. 

 

 
IV. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Informuje się, że przebieg Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego i Imprez organizowanych w jego ramach, 

w tym również wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. 

2. Decydując się na udział w Imprezach, Uczestnik wyraża dobrowolnie i nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w 
tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych i promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatorów 
swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania Imprez poprzez jego publikację w całości lub we 
fragmentach na profilach społecznościowych, stronach internetowych i publikacjach prasowych, a także 
wykonanych na zlecenie Organizatora i/lub Współorganizatorów publikacjach, prezentacjach, materiałach 
filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) 
rozpowszechnianych w związku z organizacją Imprez lub działalnością informacyjno – promocyjną 
Organizatora i/lub Współorganizatorów. 

3. Uczestnicy warsztatów kulinarnych zobowiązani są podać dane osobowe (imię i nazwisko oraz telefon), celem 
organizacji wydarzeń.  

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 
r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  
 
(1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zarząd Województwa Opolskiego (administrator 1) 
z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 
(administrator 2) z siedzibą w Biestrzynniku ;  
(2) Administrator 1 powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt do IOD: iod@opolskie.pl; 
Administrator 2 powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt do IOD: iod@lgropolszczyzna.pl ;   
(3) dane osobowe (wizerunek) Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w  celu 
realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej 
zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 
odrębnej zgody, o której mowa w pkt IV.2 niniejszego Regulaminu ; 
(4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratorów, 
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administratorzy powierzyli 
przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 
przekazywanych danych ;  
(5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres realizacji zadań, o których mowa powyżej, 
nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r. ; 
(6) Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od 
Administratorów ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust 2 RODO ; 
(7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych ;  
(8) Uczestnikom nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d 
lub lit. e RODO), przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), na podstawie art. 21 RODO prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO ; 
(9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt IV.2 niniejszego Regulaminu, 
jest dobrowolne i nierozerwalnie wiąże się z udziałem Uczestnika w Imprezach organizowanych w ramach 
Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego. 
 (10) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), 
a ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 

 

Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
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