
Regulamin udziału w Festiwalu Literatury dla Dzieci 

§ 1 Postanowienia ogólne

• Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu 
Literatury dla Dzieci (dalej „Festiwal”). 

• Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Burza Mózgów, ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków, 
NIP 676 248 38 62, KRS 0000539864.

• Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach festiwalu jest bezpłatny, ale 
wymaga wcześniejszej rezerwacji. Sposób rezerwacji każdorazowo określa Organizator. O 
wpuszczeniu na wydarzenia osób niezapisanych decyduje organizator. 

• Uczestnicy wydarzeń powinni zapoznać się z Regulaminem. 

• Za nieletnich uczestników wydarzeń odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, który są z 
nim w czasie trwania wydarzeń. Opiekun ma obowiązek dopilnowania aby nieletni 
przestrzegali zasad bezpieczeństwa. 

• Zarejestrowani uczestnicy wydarzeń festiwalowych wrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz zgodę na upublicznienie wizerunku swojego i dziecka na zdjęciach i 
nagraniach powstałych w czasie trwania wydarzeń. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania wydarzeń.

§ 2 Zasady bezpieczeństwa

• Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia na uczestników wydarzeń obowiązku 
noszenia maseczek (z włączeniem dzieci do 4 roku życia), jeśli sytuacja epidemiczna w 
kraju i związane z nią obostrzenia będą wskazywały na taką konieczność. Dodatkowo 
Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do środków ochrony, w tym płynu do dezynfekcji 
rąk. 

• Wydarzenia festiwalowe obywają się w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi zarządcy 
lokalu, w którym mają miejsce. 

• Obsługa wydarzeń festiwalowych (w tym Organizatorzy i wolontariusze) mają obowiązek 
używania środków ochrony osobistej (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju i aktualne 
obostrzenia tak nakażą). Obsługa wydarzeń ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo ich 
uczestników. Dlatego też obowiązani są do zachowania wszelkich zasad i norm 
bezpieczeństwa i środków zapobiegania epidemii. 



• Organizator ma prawo do odmowy wstępu na wydarzeniem osobom: znajdującym się pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, agresywnym i zachowującym się 
niestosownie do okoliczności, łamiącym nałożoną przez rząd kwarantannę lub naruszającym
inne obostrzenia związane z zaniechaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS 
Cov-2. 

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu (www.fldd.pl) i do wglądu u 
organizatora wydarzenia.

http://www.fldd.pl/

