
REGULAMIN IMPREZY  

ZDOBYWCY GÓRY I KULTURU 

MIEJSCE: TERENY ZIELONE IMIELINA- WZGÓRZE GOLCÓWKA 

Termin: 1-3 maja br. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1.Organizatorem Imprezy jest Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. 
 
2. Impreza kierowany jest do wszystkich mieszkańców Imielina. 

3. Udział w imprezie plenerowej „Zdobywcy Góry i Kultury” jest jednoznaczny z akceptacją 

przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Osoby biorące udział w wydarzeniu, zobowiązane 

są do przestrzegania  postanowień  Regulaminu.  

4.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

5.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do obecnie obowiązujących 

obostrzeń epidemiologicznych. 

6. Impreza ma charakter kulturalny, a jej celem  jest: 

 propagowanie zdrowego stylu życia. 

 rodzinnych spacerów. 

 dokładnego poznania swojego miasta, a przede wszystkim Wzgórza Golcówka z jego 

roślinnością i otaczającym ją krajobrazem. 

 rozwijanie u dzieci zainteresowań plastycznych. 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

 rozwijanie zainteresowań turystycznych i geograficznych. 

 rozwijanie zainteresowań dziennikarskich. 

 propagowanie kulturalnego zachowania. 

 zagospodarowanie mieszkańcom Imielina wolnego czasu podczas weekendu 

majowego. 

 
7.Regulamin  dostępny jest na stronie www.mck.imielin.pl  

 

II.    ZASADY  

 

1.W dniach od 26 do 30 kwietnia wszystkie osoby chcące brać udział w imprezie 

zobowiązane są do odebrania „Pakietu Zdobywcy”  w Bibliotece w Imielinie.   

2. W dniach 1-3 maja, uczestnicy zabawy wyruszają w trasę, mającą na celu zdobycie 

Wzgórza Golcówka, następnie: 

http://www.mck.imielin.pl/


-na szczycie Golcówki wbijają do ziemi otrzymany w pakiecie symbol zdobywcy – 

chorągiewkę. 

-dokumentują swój wyczyn zdjęciem zdobywcy. 

-przesyłają zdjęcie na adres maila konkursowego: konkurs.mck@imielin.pl  

do dnia 4 maja 2021r. 

 

3.Dodatko dla dzieci istnieje możliwość zdobycia następujących sprawności: 

 sprawność przyrodnicza – polegająca na wyjaśnieniu pojęcia „Czerwona lista roślin”. 

 sprawność plastyczna – polegająca na namalowaniu dowolną techniką widoku z 

Golcówki. 

 sprawność dziennikarska- polegająca na opisie swojego spaceru, oraz zachęceniu 

innych do turystyki i przygód. 

 

III.  NAGRODY 

 

1.Dla uczestników imprezy „Zdobywcy góry i kultury” przewidziane są następujące  nagrody: 

 Nagroda główna – za zdobycie wzgórza Golcówka , wbicie chorągiewki i 

udokumentowanie wyczynu zdjęciem. Do otrzymania nagrody uprawnione są osoby 

które odebrały indywidualny  pakiet startowy ( folder do okazania przy odbiorze 

nagrody) będące na zdjęciu z chorągiewką na szczycie wzgórza Golcówka, 

przesłanym na adres konkursowy konkurs.mck@imielin.pl  w terminie do  4 maja 

2021r. 

 Nagrody dodatkowe – za zdobycie poszczególnych sprawności: przyrodniczej, 

plastycznej, dziennikarskiej. Prace należy dostarczyć w terminie do 10 maja do 

Biblioteki w Imielinie. Każda sprawność jest osobno nagradzana. 

 Nagrody do odebrania do 10 maja 2021r. 

 

         IV.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

 

1.Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.  

 
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat imprezy w Imielinie, pod  hasłem: „Zdobywcy 
góry i kultury ” udzielają pracownicy MCK pod nr tel. (32) 225-60-92  

 

3.Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 
Imprezy, Miejskiego Centrum Kultury, Miasta Imielin. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie 
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będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku oraz 
zdjęć jego prac powstałych w czasie imprezy, przekazanych  do biblioteki  w Imielinie.   
 
4. Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych przez organizatora  
oraz przesłanych przez uczestnika  zdjęć, za pośrednictwem dowolnych mediów, w 
szczególności w   materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy, 
bezpłatnych publikacjach (drukowanych) dotyczących Organizatora, informacji  
umieszczanych  na stronach Organizatora:  
www.facebook.com/biblioteka.imielin,www.facebook.com/sokolniadomkultury,www.mck.imieli
n.pl   
 
5. Prace powstałe podczas wydarzenia „Zdobywcy góry i kultury” , przekazane do biblioteki, 
stanowią je j własność. 
 
6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa, organizator imprezy 

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników. 

 

7.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 , działania 

władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów 

mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 

8. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin 

nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego 

Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  
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