
Zarz'ldzenie nr ORG.0050.37.2022 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 marca 2022 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu wydarzenia pn. "Kino Samochodowe w Baboszewie" 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorzildzie grninnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559) zarzildzam co nast~puje: 

§1 

1. Ustalarn Regulamin wydarzenia pn. "Kino Sarnochodowe w Baboszewie" w brzmieniu 

stanowiilcym zalilcznik do niniejszego zarzildzenia. 

2. Wydarzenie, 0 kt6rym mowa odb~dzie w dniu 22 kwietnia 2022 roku, zrniana terminu 

wydarzenia nie wyrnaga zamiany Regularninu. 

3. Regulamin obowiilzuje od dnia podpisania zarzildzenia do czasu zakOJ.1czenia realizacji 

wydarzenia "Kino Sarnochodowe w Baboszewie". 

§2 

Wykonanie zarzildzenia powierzarn Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 

Zarzildzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania. 



Zalqcznik do 

Zarzqdzenia Nr ORG.0050.37.2022 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 marca 2022 r. 

REGULAMIN WYDARZENIA 

pn.: "Kino Samochodowe w Baboszewie" 

§ 1 

1. Regulamin obowiqzuje wszystkich Uczestnik6w Wydarzenia pn.: "Kino samochodowe 

w Baboszewie". 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Gmina Baboszewo reprezentowana przez W6jta Gminy -

Bogdana Janusza Pietruszewskiego z siedzibq 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 

wykonawcq firma Recon reprezentowana przez Pawla JablOIlskiego z siedzibq 09-400 

Plock, ul. Siennickiego 3/30. 

3. Regulamin dost~pny jest na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl oraz portalu 

facebook w artykule dedykowanemu wydarzeniu. 

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptacj~ niniejszego Regulaminu, a takze 

zobowiqzanie do przestrzegania jego postanowien. 

5. Wydarzenie "Kino samochodowe" to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji 

wskazanej przez Organizatora tj. plac rekreacyjny przy ul. Sponowej w Baboszewie. 

6. Udzial w Wydarzeniu jest bezplatny dla Uczestnik6w. !lose miejsc jest ograniczona, 

o wst~pie na Wydarzenie decyduje kolejnose przybycia, Organizator nie prowadzi 

wczesniejszej rezerwacji i rna prawo odm6wie wjazdu na teren Wydarzenia. 

§2 

1. Wydarzenie odb~dzie si~ w Baboszewie, na placu rekreacyjnym przy ul. sponowej w godz. 

19.00 - 1.00, czas ten moze si~ wydluzye z uwagi na projekcj~ filmu bqdi op6inienie w jego 

rozpocz~ciu. Planowany czas realizacji Wydarzenia moze ulec zmianom, wszelkie zmiany 

w tym zakresie b~dq podane do publicznej wiadomosci na stronie internetowej 

www.gminababoszewo.pl. na ponalu spolecznosciowym facebook w anykule 

dedykowanemu Wydarzeniu. Zmiana godzin nie wymaga zmiany Regulaminu. 

2. Wjazd na teren Wydarzenia mozliwy b~dzie ad godziny 19.00. 

3. W wydarzeniu moze wziqc ograniczona liczba uczestnik6w/pojazd6w, zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami prawa. Decydowac b~dzie kolejnosc przybycia na miejsce 



projekcji. 

4. Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. lone pojazdy 0 niestandardowych 

wymiarachiwyposazeniu mogq nie zostae wpuszczone na teren Wydarzenia. Liczba osob 

w samochodzie powinna bye zgodna z obowiqzujqcymi w dniu Wydarzenia przepisami, a za 

ich zlamanie odpowiedzialnose ponosi kierowca pojazdu. 

5. Do odbioru diwi~ku podczas projekcji filmu niezb~dne jest w pojeidzie Uczestnika radio 

ustawione na odpowiedniq cz~stotliwose. 0 cz~stotliwosci Uczestnicy zostanq 

poinformowani przed projekcjq filmu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tenninu Wydarzenia, repertuaru, miejsca, 

a w uzasadnionym przypadku do odwolania lub przerwania Wydarzenia. 

7. Wszyscy Uczestnky biorq udzial w Wydarzeniu dobrowolnie na wlasnq 

odpowiedzialnose. W przypadku osob niepelnoletnich udzial w Wydarzeniu mozliwy jest 

jedynie pod opiekq rodzicow lub opiekunow prawnych. 

§3 

1. Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczenstwem i przestrzeganiem 

zapisow niniejszego Regulaminu czuwae b~dzie Wykonawca i osoby wskazane przez 

Organizatora. 

2. Uczestnicy Wydarzenia majq obowiqzek stosowae si~ do polecen obslugi Wydarzenia. 

Wszelkie uwagi oraz problemy powinny bye zglaszane obsludze Wydarzenia bezposrednio 

w trakcie jego trwania. W szczegolnosci Organizator upowaznia obslug~ Wydarzenia do 

wskazywania poszczegolnym pojazdom dokladnej lokalizacji pojazdu na terenie 

Wydarzenia, w taki sposob by dany pojazd nie utrudnial udzialu w Wydarzeniu innym 

U czestnikom. 

3. Podczas Wydarzenia obowiqzuje kulturalne zachowanie, zakaz spozywania alkoholu 

i innych substancji odurzajqcych. 

4. Uczestnicy powinni przed, w trakcie, jak rowniez po seansie pozostae w samochodach lub 

na wyznaczonym miejscu. 

5. Uczestnik stosuje si~ do obowiqzujqcych obostrzen w zwiqzku z pandemiq COVID-19. 

6. Uczestnik Wydarzenia naruszajqcy zasady Regulaminu, moze zostae usuni~ty z terenu 

Wydarzenia. 

7. Uczestnik jest zobowiqzany do pozostania na terenie Wydarzenia do czasu zakonczenia 

emisji filmu. 

8. Uczestnik zobowiqzany jest do wylqczenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu 

parkingowym i obowiqzkowo zobowiqzany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. biegu z 



wylqczonymi swiatlami samochodowymi (brak rnozliwoSci pozostawienia pojazdu na tzw. 

biegu jalowyrn -luzie). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagran filmowych oraz wykonywania 

zdj~c na potrzeby promocyjne kina samochodowego. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje 

wyrazeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i numer6w rejestracyjnych w mediach 

elektronicznych, drukowanych i spolecznosciowych. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za nieszcz~sliwe wypadki podczas trwania 

Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie wlasnosci Uczestnik6w jak rowniez szkody 

poczynione przez Uczestnika podczas udzialu w Wydarzeniu. 

W6.JT 


