
REGULAMIN  

SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM W KŁAJU 

 

Termin: 8 grudnia 2019 roku 

Miejsce: sala widowiskowa Urzędu Gminy w Kłaju  

Godzina: od 15:00 

Organizator: Gmina Kłaj reprezentowana przez Wójta Gminy Kłaj 

 

1. Każde dziecko mieszkające na ternie Gminy Kłaj może uczestniczyć w spotkaniu ze 

Świętym Mikołajem i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.  

2. Dla każdego dziecka do lat 12, które uczestniczyć będzie w wydarzeniu 

przygotowany będzie darmowy podarunek. 

3. Podarunek wydawany będzie na podstawie talonu, które wręczane będą przed 

miejscem wydarzenia (wejściem na salę widowiskową Urzędu Gminy w Kłaju). 

4. Każde dziecko może otrzymać tylko jeden talon.  

5. Podarunki będą wydawane przez osoby odpowiedzialne za organizację 

przedsięwzięcia – pracowników Urzędu Gminy w Kłaju. 

6. Dzieci, które chcą wyłącznie otrzymać podarunek bez robienia zdjęcia ze Świętym 

Mikołajem, mogą to zrobić bez konieczności oczekiwania w kolejce do Świętego 

Mikołaja.  

7. Dzieci muszą pozostawać pod opieką osób dorosłych.  

8. Święty Mikołaj nie może wręczyć dziecku prezentu przygotowanego przez 

rodziców.  

9. Kartoniki wydawane będą w dniu 08.12.2019 roku przed rozpoczęciem imprezy.  

10. Podczas oczekiwania na spotkanie ze Świętym Mikołajem dzieci mogą wziąć 

udział w zabawach i malowaniu kolorowanek.  

11. Zdjęcia wykonane ze Świętym Mikołajem dostępne będą najpóźniej do dnia 13 

grudnia 2019 roku na stronie: www.klaj.pl oraz oficjalnej stronie Gminy Kłaj na 

Facebooku.  

12. Wykonanie zdjęcia oznacza wyrażenie przez rodziców zgody na upublicznienie 

wizerunku dziecka na stronie oraz na Facebooku.  

13. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. 

http://www.klaj.pl/


Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,  

a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych. 

14.Wszystkie upominki oraz atrakcje są bezpłatne.  

15. Celem Regulaminu jest zapewnienie sprawnej organizacji Spotkania ze Świętym 

Mikołajem poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie. 

16. Celem Spotkania z Mikołajem jest: promocja regionu oraz integracja lokalnego 

środowiska dzieci. 

17. Organizator informuje, że wydarzenie ma charakter kulturalny. 

18. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się w budynku gdzie 

odbywa się impreza zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać 

postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników Urzędu Gminy, 

mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.  

19. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne 

ryzyko i odpowiedzialność.  

20. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 

21. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej Organizatora: 

www.klaj.pl oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Kłaju. 

22. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu.  

23. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu wydarzenia,  tj. 08.12.2019 roku. 


