Regulamin pikniku z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod
hasłem ”Korzystaj ze zrównoważone j mobilności. Dbaj o zdrowie”.
18 wrzesień 2021 r. w godz. od 12:00 do 16:00
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1160 ze zm.), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z występowania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemiiw związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na
terenie, na którym odbywa się piknik.
3. Każdy uczestnik pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego
regulaminu, decydując się na wzięcie udziału w pikniku uczestnik akceptuje niniejszy
regulamin.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza,
a także ze znajdujących na nim urządzeń.
5. Osobą odpowiedzialną za piknik jest Organizator
6. Organizatorami pikniku są: Miasto Gdańsk, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.
§2
Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu
1. Piknik ma charakter otwarty. Prawo wstępu ma każdy zainteresowany udziałem
w imprezie.
2. Wstęp na piknik jest bezpłatny.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w pikniku pod opieką prawnych opiekunów oraz na
wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
4. Uczestnicy pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, mają
obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych
na tej imprezie.
5. Uczestnicy pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą
stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku.
6. Zakazuje się:

a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie imprezy,
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania
jakichkolwiek przedmiotów,
c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy
d) wnoszenia i posiadania w trakcie pikniku: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, ostrych
przedmiotów itp.
e) wprowadzania zwierząt.
7. Uczestnicy pikniku mają prawo do korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych
i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje
w nich zakaz palenia.
8. Przedstawiciele organizatora 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.
9. Przedstawiciele firmy ochroniarskiej są uprawnieni do reagowania na wszelkiego typu akty
wandalizmu i agresywne zachowania uczestników.
10. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje
się na terenie przeznaczonym na piknik – karetka pogotowia z ratownikami medycznymi.
11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić
organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
Organizator pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do
czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna
za piknik.
12. Organizator utrwala przebieg pikniku dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy
imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających
na terenie imprezy może zostać utrwalony w strefie oznaczonej jako „strefa fotografowania”,
a zdjęcia zrobione w tak oznaczonym obszarze będą rozpowszechniane dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicząc
w pikniku przebywając w „strefie fotografowania” uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie
i przetwarzanie jego wizerunku.
14. Status partnera organizatora pikniku przyznaje wyłącznie organizator.
15. 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, stan
zagrożenia epidemiologicznego itp.

16. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatorów ztm.gda.pl oraz
w punkcie informacyjnym ZTM w Gdańsku na terenie imprezy.
17. Kwestujący wolontariusze z Hospicjum eMOCja są odpowiedzialni materialnie za swoje
zbiórki przed opiekunem, za bezpieczeństwo wolontariuszy odpowiedzialny jest dorosły
opiekun przebywający na pikniku.
18. Ze względu na stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:
a) zabrania się udziału w imprezie masowej osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej
symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle
mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu;
b) uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w festynie wiąże się
z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu;
c) uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa czasie przemieszczania się
w granicach festynu oraz do zachowania dystansu przynajmniej 1,5 metra od innego
uczestnika lub obsługi z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu.
19. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
19. Regulamin obowiązuje w dniu 18.09.2021 r.

