
 

 

KUJAWSKO-POMORSKIE OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 
 

 

 

REGULAMIN KUJAWSKO-POMORSKIEGO PIKNIKU  
DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ  

 

organizowanego przez  
Fundację Program Pomocy Pierwsza Praca  

i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 
dnia 15 czerwca 2019 roku,  

w Hali Sportowo Widowiskowej Arena w Toruniu 
Zakres obowiązywania  

§1 
1. Ustala się „Regulamin Pomorskiego Pikniku dla wychowanków pieczy zastępczej" zwany 

dalej regulaminem. 
2. Regulamin dotyczy imprezy: Pomorski Piknik dla wychowanków pieczy zastępczej, który 

odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w Toruniu w Hali Sportowo Widowiskowej Arena, 
zwanej (dalej imprezą). 

3. Organizatorami imprezy są: 
1) Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 

Warszawa, tel. 882 670 990 www.f4xp.pl; 
2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. J. Bartkiewiczówny 93,  

87-100 Toruo, Tel 56 657 14 64  
4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na 

imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia 
porządkowe regulujące: 

1) wstęp osoby na imprezę; 
2) obowiązki uczestnika imprezy; 
3) zakazy, które uczestnik imprezy winien respektowad; 
4) prawa uczestnika imprezy. 

5. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektowad wszyscy uczestnicy imprezy. 
6. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi. 
7. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeostwa imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób przebywających na jej terenie. 

 
Wstęp na imprezę  

§2 
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwośd pozostania na imprezie leży  

w gestii organizatora imprezy. 
2. Do wejścia na teren imprezy uprawnia podpisanie listy obecności oraz odebranie 

opaski. 
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3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywad na terenie imprezy wyłącznie pod opieką 
prawnego opiekuna. 

4. Organizator nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim. Za wszelkie działania osób 
niepełnoletnich, jak również szkody wyrządzone przez te osoby, odpowiada opiekun 
prawny osoby niepełnoletniej. 

5. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą byd narażone na ciągłe przebywanie  
w strefie dźwięków, mogących spowodowad uszkodzenie słuchu. Uczestnicy 
przebywają na terenie imprezy na własne ryzyko. 

§3 
Na teren imprezy może wejśd oraz następnie przebywad na jej terenie wyłącznie osoba, 
posiadająca ważny dokument uprawniający do wejścia, o którym mowa w §2 ust.2 
regulaminu oraz: 

1) jest trzeźwa; 
2) nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych 

działających podobnie; 
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowieo regulaminu obiektu lub imprezy, 
4) posiada dokument tożsamości; 
5) gdy nie ukooczyła 18 roku życia - pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby 

niepełnoletnie mogą uczestniczyd w imprezie tylko i wyłącznie z opiekunem 
prawnym. 

 
Obowiązki uczestnika imprezy  

§ 4 
Uczestnik imprezy jest obowiązany: 

1) posiadad przy sobie i okazywad każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument 
tożsamości; 

2) zachowywad się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie 
zagrażad bezpieczeostwu innych osób obecnych na imprezie - przestrzegając 
postanowieo regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej; 

3) stosowad się do zarządzeo i poleceo członków służby informacyjnej i porządkowej 
organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji 
funkcjonariuszy Policji, Paostwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych 
uprawnionych służb i organów - do wykonywania ich poleceo. 

 
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektowad  

§5 
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:  

1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie: 
a) broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej nawet, gdy osoba 

jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz 
innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych, 

b) materiałów wybuchowych, 
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 
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d) różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów  
i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, 
elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów , których posiadanie nie jest 
zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyd do zachowania sprzecznego  
z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, 

e) wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych 
podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów 
potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, 

f) wskaźników laserowych, dronów, 
g) butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału; 

2) przedmiotów, które można wykorzystad do wytwarzania niewspółmiernego do 
okoliczności hałasu, szczególnie wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym; 

3) środków i napojów: 
a) odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie, 
b) alkoholowych. 

2. Zabrania się uczestnikom imprezy: 
1) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach 

obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich; 
2) nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp., 
3) rzucania przedmiotami; 
4) spożywania alkoholu; 
5) wnoszenia i używania środków odurzających lub psychotropowych; 
6) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego 

wyznaczonymi; 
7) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.; 
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 
9) zaśmiecania terenu imprezy; 
10) niszczenia infrastruktury imprezy; 
11) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjśd, wejścia oraz dróg 

ewakuacyjnych; 
12) wynoszenia poza teren imprezy żadnych przedmiotów używanych podczas imprezy. 

3. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia 
na teren imprezy zwierząt. 

4. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które: 
1) nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie 

imprezy lub dokumentu tożsamości; 
2) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie 

regulaminów obiektu lub imprezy; 
3) są pod widocznym działaniem: 

a) alkoholu, 
b) środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie; 

4) nie ukooczyły 18 roku życia - bez pełnoletniego opiekuna; 
5) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie 

bezpieczeostwa lub porządku masowej imprezy; 
6) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub 

zachowanie. 
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Uprawnienia uczestnika imprezy  

§6 
Uczestnik ma prawo: 

1) przebywad na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia 
obiektu przez organizatora do czasu zakooczenia imprezy; 

2) do informacji o: 
a) umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, 
b) udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeostwa określonych przez 

organizatora lub służby ratownicze; 
3) korzystad z urządzeo, w tym z zaplecza higieniczno - sanitarnego, które są 

udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem; 
4) korzystad z pomocy medycznej. 

 
 

Przepisy koocowe 

§7 
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku  

w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, 
zapisu wideo i audio z imprezy, zdjęd i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego 
w przekazach medialnych na całym świecie. 

2. Za zgubione lub skradzione przedmioty organizator nie bierze odpowiedzialności, 
uczestnik wnosi wartościowe przedmioty na własne ryzyko 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora. 


