Regulamin Pikniku Rodzinnego
organizowanego w dniu 12 czerwca 2022 roku
na terenie Stadionu Sportowego „Stobierna Dół” w Stobiernej
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
1) Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
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Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym
odbywa się Piknik Rodzinny.
Każdy uczestnik Pikniku Rodzinnego ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych
na Pikniku Rodzinnym i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także
znajdujących się na nim urządzeń.
Organizatorami Pikniku Rodzinnego są Dyrekcja oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej.
Miejscem organizacji Pikniku Rodzinnego jest teren Stadionu Sportowego „Stobierna Dół” w Stobiernej.
Piknik Rodzinny ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: dzieci Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej
wraz z rodzinami i zaproszeni przez nich goście.
Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku Rodzinnym na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych).
Za poszczególne stanowiska odpowiadają rodzice z Rady Rodziców bądź osoby przez nich wyznaczone.
Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą
stosować się do zaleceń organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
Uczestnik Pikniku Rodzinnego, a w przypadku osób niepełnoletnich - Opiekun Prawny, Rodzic, ponosi
odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik Pikniku Rodzinnego wyrządzi szkodę osobom trzecim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, za szkody wyrządzone przez innych
uczestników Pikniku w czasie przebywania na terenie, na którym odbywa się Piknik Rodzinny.
Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Pikniku Rodzinnego i nie
odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
Organizatorzy są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia imprezy.
Zakazuje się:
1) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, stoisk, urządzeń
i sprzętu (w tym sportowego) znajdującego się na terenie imprezy,
2) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
3) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
4) wnoszenia i posiadania w trakcie Pikniku Rodzinnego niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów
pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych,
5) wprowadzania psów i innych zwierząt.
Uczestnicy Pikniku Rodzinnego mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są
zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia
papierosów.
Uczestnicy Pikniku Rodzinnego są zobowiązani zachować porządek na terenie Pikniku, w tym wyrzucać
śmieci wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.
Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie
pikniku i jest wyraźnie oznakowany.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz
osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Pikniku
Rodzinnego zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych
i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb
ratowniczych kierownictwo nad akcją sprawują osoby odpowiedzialne za Piknik Rodzinny.
Organizator utrwala przebieg Pikniku Rodzinnego dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy (foto, video). Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a
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następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych. Uczestnicząc w Pikniku Rodzinnym, uczestnicy wyrażają na to zgodę.
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, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, światło.
Za uporządkowanie terenu po zakończonej imprezie odpowiadają organizatorzy.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora (http://zs1stobierna.edu.pl/) oraz
w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące
przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu 12 czerwca 2022 r. – tj. w dniu, w którym odbywa się
Piknik Rodzinny.
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