REGULAMIN IMPREZY
„PIKNIK RODZINNY” dnia 4 czerwca 2016r., w godzinach 10.00-14.00.
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Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania Pikniku Rodzinnego, dnia 4 czerwca 2016
roku.
Teren Kampusu A - Politechniki Łódzkiej, zwany dalej terenem pikniku, będzie otwarty dla
uczestników imprezy, w godzinach 9.30 – 14.30, w dniu pikniku.
Organizatorem Pikniku Rodzinnego jest Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki
Łódzkiej.
Wstęp na teren pikniku jest bezpłatny, za okazaniem zaproszenia na imprezę.
Miejsce dla uczestników pikniku rodzinnego to teren zielony w obszarze pomiędzy budynkiem
Katedry pojazdów i podstaw budowy maszyn, kwestury, magazynu PŁ oraz parter fabryki
inżynierów. Zabrania się wchodzenia na pozostałą część kampusu, na piętra fabryki inżynierów
oraz w miejsca oddzielone taśmą.
Na terenie obiektu zostanie udostępniona toaleta, dla uczestników pikniku, na czas imprezy, na
parterze fabryki inżynierów, za pisemną zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr.
hab. inż. Bogdana Kruszyńskiego. W pomieszczeniach tych obowiązuje zachowanie czystości
oraz poszanowanie znajdujących się tam sprzętów i urządzeń.
Organizator zatrudnia podwykonawcę, Fundację Teatr Kubika, na zorganizowanie imprezy.
Fundacja posiada ubezpieczenie OC na sumę 200 000 zł i jest wpisana do KRS, jako fundacja
zajmująca się kulturą, sztuką, rekreacją i organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.
W czasie trwania pikniku rodzinnego organizator zleca zabezpieczenie imprezy, pod względem
przeciwpożarowym, OSP Łagiewniki.
Organizator zapewnia opiekę lekarza i ratownika medycznego z karetką pogotowia dla
zabezpieczenia medycznego pikniku rodzinnego.
Bezpieczeństwo i porządek w trakcie imprezy, organizator powierza służbom porządkowym –
Firma Ochroniarska Consalnet.
Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 000 zł, na jedno
i wszystkie zdarzenia, dnia 4.06.2016r., podczas pikniku rodzinnego, podpisane z Firmą
Generali Group.
Uczestnicy pikniku zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych
obowiązujących na terenie obiektu oraz poszanowania sprzętów, wszelkich urządzeń, instalacji
technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, Politechniki Łódzkiej oraz
Fundacji Teatr Kubika.
W pikniku mogą uczestniczyć dzieci pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów.
Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie. Organizator nie sprawuje opieki nad
dziećmi podczas trwania pikniku.
Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na
teren pikniku.
Zabrania się wnoszenia na teren pikniku rodzinnego alkoholu, środków odurzających,
niebezpiecznych substancji, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków oraz
przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego.
Na terenie pikniku zabrania się tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami,
rowerami, czy innymi pojazdami bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt
właściciela, bądź usunięcia sprzętów przez służby porządkowe.
Osoby przybywające na teren imprezy mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed
wejściem na teren pikniku, jak również na jego terenie.
Służba porządkowa ma prawo użycia wszelkich dozwolonych środków w stosunku do osób
zakłócających porządek imprezy.

19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy natychmiast
powiadomić straż pożarną, służby porządkowe oraz organizatora, a jednocześnie osoby
bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
20. Uczestnicy pikniku rodzinnego mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający
sobie i innym uczestnikom imprezy.
21. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości należy zgłaszać do lekarza i
ratownika medycznego, dyżurującego podczas imprezy w karetce pogotowia.
22. Wizerunek osób przebywających na terenie pikniku może zostać utrwalony na kamerach, bądź
aparatach fotograficznych, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych oraz promocji związku. „Uczestnicząc w Pikniku Rodzinnym, dnia
04.06.2016r., na terenie Politechniki Łódzkiej, automatycznie wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie mojego wizerunku, jak i wizerunku mojego dziecka, na mocy ustawy z dnia
4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i
uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich). Zgoda obejmuje wykorzystanie i
powielanie wykonanych zdjęć oraz kręconego filmu, za pośrednictwem dowolnego medium,
wyłącznie w celach niekomercyjnych”.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie pikniku.
24. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób
naruszające porządek podczas imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności.
25. Regulamin Pikniku Rodzinnego, z dnia 04.06.2016r. jest udostępniony do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PŁ:
www.solidarnosc.p.lodz.pl
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