
REGULAMIN PIKNIKU PRZY PRZYSTANI KAJAKOWEJ MŁYNÓWKA  
organizowanego w dniu 05.09.2021 r.  
 
§ 1 Postanowienia ogólne: 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku przy przystani kajakowej Młynówka w dniu 05.09.2021 r. w godzinach od 
10:00 do 15:00, zwanego dalej „Piknikiem”.  
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą przebywać na terenie, na którym się on odbywa. 
3. Każdy uczestnik Pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  
4. Każdy uczestnik biorący udział w Pikniku, a w przypadku osoby niepełnoletniej również jej rodzic lub opiekun prawny winien  zapoznać 
się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.  
5. 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.  
6. Organizatorem Pikniku jest Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. 
7. Miejscem organizacji Pikniku jest przystań kajakowa na Młynówce przy ul. Przegalińskiej w Gdańsku.  
 
§ 2 Zasady porządkowe obowiązujące podczas Pikniku:  
1. Piknik ma charakter otwarty.  
2. Wstęp na Piknik jest bezpłatny.  
3. Teren Pikniku będzie otwarty dla uczestników w godzinach 10:00 – 15.00, w dniu Pikniku.  
4. Uczestnicy Pikniku biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ryzyko. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną 
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodziców/opiekunów prawnych).  
5. Za przeprowadzenie atrakcji odbywających się podczas trwania Pikniku odpowiadają podmioty prowadzące poszczególne atrakcje. 
Zasady przeprowadzania poszczególnych atrakcji ustalają ich organizatorzy.  
6. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Pikniku, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych Pikniku.  
7. W Pikniku mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe. Osoby wykazujące objawy chorobowe, osoby przebywające na kwarantannie, oraz 
osoby, które w czasie poprzedzającym Piknik miały świadomy kontakt z osobą zarażoną COVID-19 - nie mogą wziąć udziału w Pikniku.  
8. Przed wzięciem udziału w atrakcjach odbywających się podczas Pikniku, uczestnicy zobowiązani są zdezynfekować ręce. Środki 
dezynfekujące zapewniają organizatorzy poszczególnych atrakcji.  
9. W czasie trwania Pikniku, uczestnicy zobowiązani są zachowywać bezpieczne odległości między sobą, a podczas aktywności, które 
skupiają uczestników w odległości mniejszej niż 2m, uczestnicy zobowiązani są zakrywać usta oraz nos za pomocą maseczek ochronnych. 
Uczestnicy zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w maseczki ochronne.  
10. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Pikniku, muszą stosować się do zaleceń przedstawiciela 
organizatora Pikniku oraz przedstawicieli organizatorów poszczególnych atrakcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz 
porządku.  
11. Osoby nietrzeźwe, zagrażające porządkowi publicznemu oraz zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczestników, nie będą wpuszczane 
na teren obiektu w czasie trwania Pikniku. 
12. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego 
własność organizatora Pikniku, właściciela obiektu i organizatorów poszczególnych atrakcji.  
13. Uczestnik Pikniku ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie szkody osobom trzecim. W przypadku wyrządzenia szkody przez osobę 
niepełnoletnią, odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny. Organizator Pikniku nie przejmuje odpowiedzialności względem osób 
trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla Pikniku. 
14. Organizator Pikniku nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie uczestników pozostawione na 
terenie wydzielonym na Piknik.  
15. Przedstawiciel organizatora Pikniku oraz przedstawiciele organizatorów poszczególnych atrakcji są uprawnieni do wydawania poleceń 
porządkowych osobom  zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania 
tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pikniku. 
16. Zakazuje się:  
a. niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Pikniku,  
b. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pikniku,  
c. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie obiektu, na którym zorganizowany jest Piknik,  
d. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, 
fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych,  
e. palenia tytoniu,  
f. przebywania na terenie Pikniku osób wykazujących symptomy chorobowe, osób przebywających na kwarantannie oraz osób, mających 
przed Piknikiem świadomy kontakt z osobą zarażoną COVID – 19.  
17. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Pikniku. 
18. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora Pikniku oraz osoby bezpośrednio 
zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia 
odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb 
ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje organizator Pikniku.  
19. Organizator Pikniku oraz wyznaczone przez organizatora Pikniku osoby mogą utrwalać przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz 
promocji lub reklamy organizatora Pikniku. Wizerunek osób przebywających na terenie Pikniku może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.  
20. Udział w Pikniku jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku osób przebywających na terenie 
Pikniku utrwalonego w trakcie Pikniku w celach wskazanych w punkcie 19.  
21. Organizator Pikniku nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza 
kontrolą organizatora Pikniku, które powoduje, że zorganizowanie Pikniku jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu 
na występujące okoliczności.  
22. Niniejszy Regulamin jest dostępny na fanpage organizatora Pikniku na portalu Facebook oraz na terenie Pikniku. 
23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ogólnie obowiązującego prawa (Kodeksu cywilnego, Kodeksu 
karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu Rodzinnego etc.). 
 
Regulamin obowiązuje z dniu 05.09.2021 r., tj. w dniu, w którym odbywa się Piknik. 


