
 

REGULAMIN 

„Piknik rodzinny z okazji Drzwi otwartych” 

w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie pod nazwą „Piknik rodzinny z okazji Drzwi 

otwartych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu” (dalej: „Piknik”), 

organizowanym na terenie specjalnie wydzielonej strefy zlokalizowanej na boisku szkolnym przy               

ul. PTTK 28 (dalej: „Strefa Pikniku”), w dniu 21 maja 2022 r., w godz. 14.00 a 17.00 (dalej: „Czas 

Pikniku”).  

2. Organizatorem jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu.  

3. Wstęp na teren Strefy Pikniku jest bezpłatny.  

4. Organizator, w Czasie Pikniku, udostępni na terenie Strefy Pikniku 250 miejsc. Organizator 

informuje, że Piknik nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r.                 

o bezpieczeństwie imprez masowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 ze zm.).  

5. Organizator zastrzega możliwość ograniczenia wstępu na teren Strefy Pikniku w przypadku 

wyczerpania limitu miejsc, o którym mowa w ust. 4 niniejszego regulaminu.  

6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia powinni przebywać na terenie Strefy Pikniku pod 

opieką swojego przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciele ustawowi małoletnich zobowiązani są 

do podejmowania decyzji o udziale małoletnich w Pikniku lub poszczególnych atrakcjach, o których 

mowa w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i realnych 

możliwości małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o zdrowie                   

i bezpieczeństwo własne małoletniego jak i innych osób znajdujących się w Strefie Pikniku.  

7. Za szkody wyrządzone na terenie Strefy Pikniku spowodowane przez osoby niepełnoletnie, 

odpowiedzialność ponosi osoba zobowiązana z mocy ustawy lub umowy do nadzoru nad osobą 

małoletnią – zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu 

cywilnego.  

8. Każdy Uczestnik na własną odpowiedzialność i zgodnie z własną wolą podejmuje decyzję                         

o przystąpieniu do udziału w jakichkolwiek atrakcjach zorganizowanych w Strefie Pikniku, w tym w 

szczególności o charakterze rekreacji ruchowej bądź sportu (dalej odpowiednio: „Atrakcja” lub 

„Atrakcje”). Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości o bezpieczeństwo własne 

Uczestnika jak i innych osób znajdujących się w Strefie Pikniku.  

9. Uczestnik korzystający z Atrakcji ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom, 

nakazom oraz zakazom osób prowadzących i nadzorujących Atrakcję, w szczególności co do sposobu 

korzystania z Atrakcji.  

10. Osoby nadzorujące i prowadzące Atrakcje mogą odmówić Uczestnikowi korzystania z Atrakcji,             

w szczególności w przypadku stwarzania przez tego Uczestnika zagrożenia dla siebie, innych 

Uczestników lub innych osób biorących udział w Pikniku.  

11. Uczestnicy, ze względu na ryzyko epidemiologiczne zobowiązani są:  

a. Bezwzględnie stosować się do zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego 

wprowadzonych przez Organizatora  



b. Nie wchodzić na teren Miejsca Wydarzenia z objawami jakiejkolwiek choroby zakaźnej;  

c. Odstąpić od uczestnictwa w wydarzeniu, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch tygodni mieli kontakt                   

z osobą chorobą na Covid-19;  

d. Poddawać się procedurom kontroli stanu zdrowia eliminującym ryzyko zarażenia;  

12. Piknik będzie rejestrowany. Uczestnictwo w Pikniku jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie 

zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby nagrań utrwalonych podczas imprezy, 

wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, w tym na wszelkiego 

rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych)._ 

13. Osoby, które nie wyrażają zgody na rejestrację swojego wizerunku nie powinny wchodzić na teren 

pikniku.  

14. W trakcie Pikniku zabronione jest:  

a. wnoszenie na teren Strefy Pikniku, a także posiadanie przez Uczestników broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych;  

b. wnoszenie oraz posiadanie jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych 

przedmiotów lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych 

Uczestników lub samego Uczestnika, flag, transparentów lub innych przedmiotów mogących 

utrudniać komfort przebywania w Strefie Pikniku innym Uczestnikom lub stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia innych Uczestników; gra na instrumentach muzycznych i korzystania z urządzeń 

nagłaśniających, które mogą zagłuszać Piknik lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub 

utrudniać jego przebieg;  

c. wprowadzanie zwierząt;  

d. żebranie i sprzedaż obnośna, wykonywanie czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub 

mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia;  

e. prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym, kwestowanie, rozrzucanie i rozdawanie 

ulotek oraz materiałów reklamowych lub prowadzenie innej działalności na terenie Strefy Pikniku               

w Czasie Pikniku bez uprzedniej zgody Organizatora;  

f. prezentowanie na Pikniku jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do 

zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub 

poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, 

orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek 

innego powodu.  

15. Na terenie Strefy Pikniku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu. 

16. Każdy Uczestnik jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

innych Uczestników lub innych osób przebywających na terenie Strefy Pikniku, a w szczególności 

przestrzegać postanowień regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się 

do poleceń Organizatora lub osób przez niego upoważnionych, w tym do poleceń ochrony Pikniku. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. zmiany w programie Wydarzenia spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprzewidziane 

wypadki losowe;  



b. zachowanie Uczestników podczas Wydarzenia i następstwa z niego wynikające, w tym czasowy lub 

stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne  

c. szkody materialne spowodowane przez Uczestników Wydarzenia.  

18. Organizator lub inna osoba upoważniona do działania w jego imieniu ma prawo odmówić wstępu 

na teren Strefy Pikniku lub odpowiednio nakazać jej opuszczenie:  

a. Uczestnikowi, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników lub innych osób 

przebywających na terenie Strefy Pikniku lub nie zastosuje się bezzwłocznie do poleceń Organizatora 

lub osób przez niego upoważnionych, w tym do poleceń ochrony Pikniku;  

b. Uczestnikowi, który nie będzie przestrzegać Regulaminu lub przepisów prawa.  

19. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Pikniku należy 

składać pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia,               

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: muzyczna@golub-

dobrzyn.com.pl. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty 

jej otrzymania przez Organizatora. Uczestnik jest informowany o wyniku postępowania 

reklamacyjnego odpowiednio drogą, którą reklamacja została złożona.  

20. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.  

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu zakończenia Imprezy 

przez Organizatora. 


