
Regulamin udostępnienia/wynajęcia miejsca na organizacje ogniska 
nad jeziorem w Środzie Wielkopolskiej 

(na terenie Centrum Marina) 
 

Administrator ogniska: 
Gmina Środa Wielkopolska, Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

1. Ognisko odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu. 
 

2. Miejsce na ognisko jest przeznaczone wyłącznie do organizacji spotkań rodzinnych                              
i okolicznościowych. 
 

3. Administrator nie zezwala na organizacje imprez integracyjnych i innych spotkań firmowych bez 
uzyskania jego zgody. 
 

4. Zabrania się podnajmowanie miejsca na ognisko dla animatorów i innych firm zajmujących się 
profesjonalną organizacją imprez. 
 

5. Zabrania się używania na terenie miejsca na ognisko sprzętu nagłaśniającego np. radia, 
magnetofonu itd. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych, rac oraz materiałów 
podobnych. 
 

6. Zabrania się spożywania na terenie miejsca na ognisko napojów alkoholowych oraz wszelkich 
środków odurzających. 
 

7. Zabrania się wjazdu pojazdom na teren przeznaczony na organizację ogniska. 
 

8. Zabrania się palenia materiałów innych niż naturalne drewno lub drewno przeznaczone do palenia 
w kominku/piecu. Dopuszcza się materiały służące do rozpalenia ogniska, które nie stwarzają 
zagrożenia i nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko. 
 

8. Zorganizowanie ogniska możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody. 
 

9. Aby uzyskać zgodę na organizacje ogniska należy dostarczyć zapytanie do biura „Centrum Marina” 
nad jeziorem lub wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Środa Wielkopolska.  
 

- Formularz oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.CentrumMarina.pl.  
- Odpowiedź z potwierdzeniem zgody na organizacje ogniska otrzymuje się osobiście, telefonicznie 
oraz pisemnie. 
- W zapytaniu należy podać: termin planowanej imprezy, czas trwania, ilości osób z podaniem osób 
odpowiedzialnych za jej prowadzenie z nr telefonu i z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 

10. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna. 
 

11. Organizator imprezy zobowiązuje się do uprzątnięcia miejsca na ognisko po zakończeniu imprezy. 
 

12.Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ogniska zobowiązane są do skutecznego zagaszenia ognia 
po zakończeniu imprezy. 
 

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, utratę zdrowia                        
i uszkodzenie ciała podczas trwania imprezy przy ognisku. 
 

14.W przypadku nie przestrzegania zasad podanych w regulaminie Administrator zastrzega sobie 
prawo do odwołania imprezy także podczas jej trwania. 


