
 
                       

R E G U L A M I N    F E S T I W A L U 

1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie, ul. 3 Maja 11, 43-200 

Pszczyna, zwane dalej Organizatorem. 

2. Miejsce realizacji Festiwalu – Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej  

w Pszczynie (ul. Parkowa 20, 43-200 Pszczyna). 

3. W Festiwalu mogą wziąć udział wszyscy chętni.  

4. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. 

5. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Festiwalu 

odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. 

6. Ograniczenia  związane z udziałem w Festiwalu dotyczą: 

6.1 Udziału w „Śniadaniu w Skansenie”* 

• liczba dostępnych miejsc – 100.  

• zapisy dokonywane są wg kolejności zgłoszeń, na formularzach 

dostępnych na stronie Organizatora lub w jego siedzibie.  

• zapisy mogą być składane mailowo - skan przesłany na adres: 

stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl lub osobiście w siedzibie 

Organizatora – ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna. 

Każdy z uczestników „Śniadania w Skansenie” otrzyma pakiet: 

• pudełka śniadaniowego z porcją śniadania wydanego od godz. 12.00 

w Skansenie Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie; 

6.2 Udziału w quizie* – udział poprzez wypełnienie formularzy 

quizowych wydawanych podczas Festiwalu. 

*W tych częściach Festiwalu mogą wziąć udział TYLKO MIESZKAŃCY 

OBSZARU DZIAŁANIA Organizatora, tj. gmin: Ornontowice, Orzesze, 

Wyry, Kobiór, Miedźna, Bieruń, Bojszowy, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, 

Pawłowice, obszar wiejski Pszczyny (tj. z wyłączeniem miasta Pszczyna). 
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6.2.1 Regulamin quizu: 

1) Udział w quizie mogą wziąć TYLKO mieszkańcy obszaru działania 

Organizatora (j/w), z wyłączeniem miasta Pszczyna, bez względu na 

wiek. 

2) Dla ważności formularzu quizowego konieczne jest podanie imienia, 

nazwiska oraz miejsca zamieszkania.** 

3) Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale potrzebne dla celów 

kontaktowych, w razie opuszczenia przez ewentualnego zwycięzcę 

ogłoszenia nagród – w razie braku możliwości skontaktowania się ze 

zwycięzcą Organizator zastrzega prawo przepadku nagrody  

i przekazania jej kolejnemu zwycięzcy.** 

4) Quiz polega na wypełnieniu formularza oraz odpowiedzi na 12 pytań 

dotyczących festiwalu, Skansenu oraz działalności Organizatora.  

5) Podczas wypełniania quizu dozwolone jest korzystanie z pomocy 

innych osób, Internetu i innych źródeł. Celem quizu jest zabawa 

polegająca na aktywizacji oraz poszukiwaniu wiedzy. Odpowiedzi na 

pytania znajdują się na całym Festiwalu. 

6) Organizator rozpocznie wydawanie formularzy quizowych  

o godzinie 13.00. Wypełnione formularze zbierane będą na stoisku 

LGD na terenie Festiwalu do godziny 17.30. 

7) Ogłoszenie wyników quizu nastąpi na scenie koncertowej Festiwalu 

o godzinie 19.00.  

8) W zabawie quizowej zwycięży 40 uczestników, którzy najszybciej 

dostarczą na stoisko Organizatora formularze z największą ilością 

prawidłowych odpowiedzi. O kolejności wygranych decyduje ilość 

prawidłowych odpowiedzi na formularzu oraz czas ich dostarczenia. 

** Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Organizatora w czasie 

quizu. Pełną treść Klauzuli znajdą Państwo na stoisku Organizatora oraz 

na naszej stronie internetowej. 

 

Pozostałe atrakcje dostępne są bez ograniczeń dla wszystkich uczestników 

Festiwalu.  

7. Informujemy, że w celach potwierdzenia obecności na wydarzeniu 

„Śniadanie w Skansenie”, zostaną pobrane od uczestników śniadania 

dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy lub e-mail. Dane te zostaną także przekazane do Urzędu 



Marszałkowskiego, w celu wykazania obecności co najmniej 100 osób 

na wydarzeniu. 

8. Termin składania formularzy zgłoszeniowych, dot. pkt. 6.1 

niniejszego regulaminu upływa w dniu 27 czerwca 2018 r. (do godz. 

16.00). Zgłoszenie można dostarczyć: osobiście, skanem na adres 

email: stowarzyszenie@lgdziemiapszczyńska.pl (liczy się data i godzina 

wysłania maila) oraz pocztą na adres Biura LGD: ul. 3 Maja 11, 43-200 

Pszczyna (liczy się data i godzina dostarczenia poczty do Biura LGD 

przez operatora pocztowego). Zgłoszenia złożone po terminie nie 

będą brane pod uwagę. 

9. Niniejszy regulamin zostaje przyjęty przez Zarząd Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

10. Z przyczyn od Organizatora niezależnych, Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany terminu, programu lub odwołania Festiwalu. W razie 

zaistnienia takich okoliczności Uczestnicy zostaną w stosownym 

terminie o tym fakcie poinformowani.  

11. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskiej”. 


