
R E G U L A M I N  

Piknik Rodzinny PIRACKA DRAKA W ORZESZU

W celu sprawnej i bezpiecznej realizacji imprezy ustala się co następuje:

§ I Informacje ogólne 

1. Organizatorem Pikniku Rodzinnego PIRACKA DRAKA W ORZESZU, zwanego w dalszej części Piknikiem, jest Miejski Ośrodek Kultury 
 w Orzeszu (dalej MOK) oraz Firma Sky Fun Żarciowozy

2. Terminy Pikniku wyznacza się na dni:  
27 maja w godzinach 15:00 – 21:00
28 maja w godzinach 12:00 – 21:00
29 maja w godzinach 12:00 – 21:00

3. Miejscem odbywania się Pikniku jest Targowisko Miejskie ul. św. Wawrzyńca 13.
4. Regulamin Pikniku jest dostępny na stronie internetowej MOK Orzesze
5. We wszystkich kwestiach związanych z Piknikiem należy kontaktować się wyłącznie z MOK Orzesze, nr tel. 32/2213508 

§ II Zasady uczestnictwa
1. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do uczestników oraz wystawców Pikniku
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom imprezy.
3. Udział w Pikniku jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, obowiązkiem przestrzegania jego postanowień oraz 

 spełnieniem wymogów w nim zawartych. 
4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet 
    najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników wydarzenia. Każde podjęte działanie przez Służby Porządkowe, zapobiegające tego typu 
    zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem. 
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i do stosowania się do bieżących wytycznych i zaleceń Organizatora oraz Służb 
    Porządkowych. Organizator jest uprawniony do bieżącej kontroli przestrzegania przez uczestników Pikniku postanowień niniejszego regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich przebywających na imprezie bez opieki dorosłych.
7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatora, służb porządkowych i ratowniczych, szczególnie 

 na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie pikniku powinny natychmiast powiadomić Służby Porządkowe

- unikać paniki
- stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów
- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym

9. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, wyrobów, pirotechnicznych, petard, płynów łatwopalnych, jakichkolwiek 
broni, noży, pałek, narzędzi metalowych, środków odurzających, butelek, puszek i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla życia lub 
zdrowia. Organizator imprezy ma prawo konfiskaty tego typu przedmiotów. 

10. Zabrania się spożywania napojów w szklanych opakowaniach. Niedostosowanie się do wyżej wymienionego nakazu może skutkować nałożeniem 
      mandatu przez odpowiednie służby.
11. W uzasadnionych przypadkach służba porządkowa może zażądać opuszczenia terenu imprezy przez daną osobę, której zachowanie stanowi 

zagrożenie terenu imprezy i zastosować odpowiednie czynności, aby to żądanie zostało wykonane.
12. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów bez smyczy i kagańca.
13. Zabrania się uczestnikom przebywania:

a. na drodze dojazdowej przeznaczonej do służb specjalnych (tj. wjazd na teren targowiska od ulicy Św. Wawrzyńca).
b. za płotkami zaporowymi wokół estrady.
c. poza wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa postoju pojazdów służb zabezpieczających imprezę.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych lub nieuniknionych.
15. Uczestnik imprezy biorąc udział w pikniku wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych
16. O zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 

ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego „RODO”. 

17. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy legalności przetwarzania : dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. e ogólnego rozporządzenia j.w. o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy –Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) wykonanie
powierzonego administratorowi zadania realizowanego w interesie publicznym.

18. Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmiki mogą być publikowane na stronie internetowej MOK Orzesze (www.mok-orzesze.pl), profil MOK 
Orzesze w mediach społecznościowych oraz w innych mediach (prasa lokalna).

19 Wykonawcy innych wydarzeń dodatkowych na terenie Pikniku a mających zgodę organizatora do przebywania na jego terenie, zobowiązują
 się do bezwzględnego przestrzegania we własnym zakresie w.w. zasad oraz powszechnie obowiązujących w dniu Pikniku przepisów prawa.

20. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego, zaś wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd 
Powszechny dla siedziby Organizatora. 

21. Wszelkie reklamacje uczestników winny być zgłoszone organizatorowi w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozstrzygane

22. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować Piknik w sposób przyjazny dla Wystawców i odwiedzających, nie jest jednak 
zobowiązany  do  uwzględnienia  wskazań  czy  szczególnych  oczekiwań,  jeżeli  mogłyby  one  wpływać  negatywnie  na  porządek,  
bezpieczeństwo czy dobrą organizację. 

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu, a także odwołania Pikniku w przypadku zmiany zaleceń 
i wytycznych instytucji państwowych. 

24. Piknik organizowany jest przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących w dniu wydarzeń przepisów prawa. 
25. Regulamin będzie wywieszony w miejscu widocznym dla uczestników imprezy.

http://www.mok-orzesze.pl/

