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Na czas pikniku wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników. Regulamin
zostanie udostępniony publiczności na planszach rozwieszonych przy wejściu na teren pikniku.
1. Uczestnicy pikniku są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Piknik jest ogólnodostępny.
3. Wizerunek osób przebywających na pikniku może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony
dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział
w pikniku uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda
obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem
dowolnego medium.
4. Osoby uczestniczące na pikniku są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności:
Przestrzegania zakazu:
- wnoszenia napojów alkoholowych
- posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników
pikniku
- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych
- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych
Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu pikniku.
5. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na piknik lub usunięcia z terenu
pikniku osób nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia
i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
6. Uczestnicy pikniku zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.
7. Uczestnicy pikniku zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb
porządkowych organizatora pikniku oraz osób odpowiedzialnych za piknik.
8. Wszyscy uczestnicy pikniku w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do
poleceń przekazywanych przez organizatora pikniku (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników
służb porządkowych.
Polecenia te dotyczyć mogą:
- opuszczenia terenu pikniku, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu pikniku
- zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom pikniku.
Ponadto zakazuje się:
-

wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów
rzucania wszelkimi przedmiotami
prowadzenia wszelkiej działalności handlowej

9. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje organizator.
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