Regulamin
Edukacyjnego Pikniku Rodzinny Fundacji Przed Czasem
1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” wydany jest przez Fundację Przed Czasem.
2. Organizatorem Pikniku jest Agencja Eventowa Infinitum.
3. Piknik organizowany jest na zlecenie Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie, ul. Nowy Świat 23A, 20418 Lublin, wpisaną pod numerem KRS: 0000829223 do Rejestru Przedsiębiorców, NIP: 9462695509, REGON:
385584907.
4. Piknik Rodzinny odbędzie się 17 lipca 2021r. w miejscu centralny plac zabaw na os. Krasińskiego, ul. Leonarda
18:00 w Lublinie. Spotkanie odbędzie się w godz. 14:00 – 18:00.
5. Każda osoba przebywająca na terenie i w czasie trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Udział w Pikniku Rodzinnym jest dobrowolny.

2. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas imprezy
1. Organizator, w czasie Pikniku, udostępni na terenie Strefy Pikniku 220 miejsc i organizator zastrzega możliwość ́
ograniczenia wstępu na Pikniku w przypadku wyczerpania limitu miejsc, o którym mowa
2. Każdy Uczestnik na własną odpowiedzialność i zgodnie z własną wolą podejmuje decyzję o przystąpieniu do
udziału w jakichkolwiek atrakcjach zorganizowanych na terenie PIkniku
3. Osoby małoletnie (do lat 13) uczestniczą w spotkaniu przy obecności i na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów prawnych). Przedstawiciele ustawowi małoletnich
zobowiązani są do podejmowania decyzji o udziale małoletnich w Pikniku lub poszczególnych atrakcjach, o
których mowa w niniejszym regulaminie, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo własne małoletniego jak i innych
osób znajdujących się w Pikniku
4. Za szkody wyrządzone na terenie 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
5. Uczestnicy, ze względu na ryzyko epidemiologiczne zobowiązani są:
a) Bezwzględnie stosować się do zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego wprowadzonych
przez Organizatora w Miejscu Wydarzenia w tym noszenia maseczek oraz zachowania ustawowych
odległości między sobą – sugerowane 1,5 m; b.
b) Nie wchodzić na teren miejsca Pikniku objawami jakiejkolwiek choroby zakaźnej;
c) Zrezygnować z 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;
6. Podczas trwania całego spotkania dla jej uczestników przewidziane są różne atrakcje. Nad atrakcjami będą
czuwać animatorzy. Zadaniem animatorów jest pomoc w korzystaniu z danych atrakcji. Animatorzy nie
odpowiadają za opiekę nad dziećmi.
7. W trakcie Pikniku zabronione jest:
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a) wnoszenie na teren 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;
c) sprzedaż obnośna i prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym, kwestowanie, rozrzucanie i
rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych lub prowadzenie innej działalności na terenie Pikniku w
czasie Pikniku bez uprzedniej zgody Organizatora;
8. Na terenie Strefy Pikniku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu.

3. Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku podczas spotkania
1. Osoby przebywające na terenie spotkania, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej poprzez jego sporządzanie,
utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.)

2. Osoby, które nie wyrażają zgody na rejestrację swojego wizerunku nie powinny wchodzić na teren pikniku.
3. Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej w skrócie RODO.
a. Wizerunek osób przebywających na terenie spotkania może zostać utrwalony na dowolnych
nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących
obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Dane
wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych. Każdemu uczestnikowi przysługuje również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, z
zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa przed
jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy składać wnioski na adres
kontakt@przedczasem.org W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
obowiązującego prawa, przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochrona danych osobowych.
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4. Postanowienia końcowe
1. Spotkanie ma charakter otwarty i jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych rodziców, opiekunów
oraz ich dzieci, a przebywanie na jego terenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w jej uczestnictwie ze
wszystkimi następstwami.
2. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w spotkaniu akceptują jednocześnie założenia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zachowanie Uczestników podczas Wydarzenia i następstwa z niego wynikające, w tym czasowy lub stały
uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne
b) szkody materialne spowodowane przez Uczestników Wydarzenia.
4. Organizator lub inna osoba upoważniona do działania w jego imieniu ma prawo odmówić wstępu na teren
Pikniku lub odpowiednio nakazać jej opuszczenie
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Fundacji Przed Czasem
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu zakończenia Imprezy przez
Organizatora.
7. Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie Pikniku można przesyłać na kontakt@przedczasem.org

Przygotowany przez: Fundacja Przed Czasem
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