REGULAMIN PIKNIKU Z SZESNASTKĄ
26.05.2018 godz. 10.00 - 13.00
Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu
ul. Kochanowskiego 19
Zasady ogólne:
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
a) Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 611 ze zm.),
b) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zm.),
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
d) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.
Nr 6 poz. 69 ze zm.).,
e) ustawą z 2018 r. o ochronie danych osobowych
2. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania PIKNIKU Z SZESNASTKĄ

i dotyczy

wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się
piknik.
3. Wszystkie osoby biorące udział w PIKNIKU Z SZESNASTKĄ mają obowiązek stosować się
do postanowień niniejszego regulaminu i są zobowiązane do przestrzegania przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych a pikniku.
5. Organizatorem PIKNIKU Z SZESNASTKĄ

jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu

oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu.
6. Uczestnictwo w PIKNIKU Z SZESNASTKĄ oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.

Zasady szczegółowe:
1. PIKNIK SZKOLNY ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Mogą w nim brać udział
dzieci przebywające pod opieką rodziców lub opiekunów oraz inne zainteresowane osoby.
2. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami PIKNIKU SZKOLNEGO. Osoby
małoletnie uczestniczą w pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.

3. Rodzic/ Opiekun Prawny

ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy małoletni uczestnik

PIKNIKU SZKOLNEGO wyrządzi szkodę osobom trzecim.
4. Wszyscy przebywający na terenie, gdzie odbywa się piknik, zobowiązani są:
a) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu sobie i innych osób,
b) poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego
własność organizatora lub osób/firm współpracujących z SP 16 w trakcie imprezy.
b) stosowania się do zaleceń i zarządzeń przedstawicieli organizatora, wyróżnionych
identyfikatorami, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i porządku.
5. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie
odbywania się pikniku,
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,
c) palenia tytoniu,
d) wnoszenia wszelkiego rodzaju brani i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych,
e) wnoszenia materiałów pirotechnicznych np. petard, fajerwerków,
f) poruszania się wszelkimi pojazdami np. rowerami, hulajnogami, deskorolkami bez pozwolenia
organizatora,
g) jakichkolwiek innych działań mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pikniku, w tym rzucania przedmiotami, wzniecania
ognia,
h) niszczenia zieleni,
i) wprowadzania psów lub innych zwierząt,
j) wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników PIKNIKU Z SZESNASTKĄ,
k) przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu,
l) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż sanitarny w budynku szkoły,
ł) zachowań i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i
bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby.
6. Wszelkie przypadki naruszające bezpieczeństwo osób lub niszczenia mienia będą zgłaszane Policji
bądź służbom porządkowym.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu w trakcie
trwania PIKNIKU Z SZESNASTKĄ,
8. Osoby nietrzeźwe oraz stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa i potencjalnie zagrażające
porządkowi
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9. Uczestnicy PIKNIKU Z SZESNASTKĄ, maja prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń
sanitarnych w szkole, wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać organizatorom wyróżnionym identyfikatorami.

11. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom
zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku
niewykonania tych poleceń do wezwania ich do opuszczenia imprezy.
12. Na terenie PIKNIKU Z SZESNASTKĄ

jest zorganizowany punkt pomocy medycznej

do udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić
organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
Organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych i równocześnie rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu
przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za piknik.
14. Organizator może utrwalać przebieg PIKNIKU Z SZESNASTKĄ

za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocji działalności organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie odbywania się
imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla wskazanych wyżej celów.
Udział w PIKNIKU Z SZESNASTKĄ jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody
na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.
15. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
w celach związanych z uczestnictwem w imprezie. Dane osobowe są zbierane na zasadzie
dobrowolności. Dane osobowe uzyskane od uczestników będą przechowywane w bazie danych.
Administratorem tych danych jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu. Każdy uczestnik ma
prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania lub usunięcia.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań siły wyższej, uniemożliwiające
przeprowadzenie imprezy zgodnie z planem.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania PIKNIKU Z SZESNASTKĄ
ze względu na załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo
dla uczestników.
Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin jest udostępniony do publicznej wiadomości przy wejściu na teren odbywania
się PIKNIKU Z SZESNASTKĄ, w budynku szkoły i na stronie internetowej organizatora
www.sp16.pl/dokumenty.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

