
REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO „POPOŁUDNIE Z J.CH. PASKIEM” 

organizowanego w dniu 20 sierpnia 2022 roku 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Rodzinnego „Popołudnie z J. Ch. 

Paskiem” w dniu 20 sierpnia 2022 roku w godzinach 1500 – 2130 w Rawie Mazowieckiej 

w rejonie Placu Piłsudskiego, Placu Wolności i ulicy Wyszyńskiego i zwanego dalej „Piknikiem”. 

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. 

4. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie Pikniku. 

5. Każdy Rodzic/ Opiekun Prawny/ Uczestnik biorący udział w Pikniku winien zapoznać się 

z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie 

postanowień Regulaminu. 

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Piknik, a także 

znajdujących się na nim urządzeń. 

7. Organizatorem Pikniku Rodzinnego jest Dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej, 

współorganizatorem – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 
 

§ 2 Zasady porządkowe obowiązujące podczas Festynu 
 

1. Piknik ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Prawo wstępu mają dzieci i młodzież wraz 

z rodzicami. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych). 

3. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Pikniku, obowiązani 

są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób 

obecnych na Pikniku. 

4. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie 

uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie. 

5. Zakazuje się: 

a. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na terenie Pikniku, 

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 spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków 

odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, 

e. przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu, 

f. wzniecania ognia, 



g. tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, czy innymi pojazdami 

bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź usunięcia sprzętu 

przez służby porządkowe, 

h. zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku 

i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżające inne 

osoby, 

6. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje 

się na terenie Pikniku. 

7. Organizator może utrwalać przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy imprezy organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie 

Pikniku może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

8. Udział w Pikniku jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie 

wizerunku utrwalonego w trakcie Pikniku. 

9. 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, światło, działania wojenne lub 

działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw 

i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka 

11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

12. Regulamin wchodzi w życie 20 sierpnia 2022 roku – w dniu, w którym odbywa się Piknik. 

 

        Organizatorzy Pikniku 


