
 

Regulamin  

pikniku popularnonaukowego pn. „Eko Piknik na Dzień Dziecka”  

organizowanego w dniu 12 czerwca 2021 r. na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego 

 

 

§1.  

Postanowienia ogólne 

1. Piknik popularnonaukowy, zwany dalej Piknikiem, odbędzie się w dn. 12 czerwca 2021 roku w godzinach 

11.00 - 16.00 w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń przy ul. Olszewskiego w Kielcach na otwartym 

powietrzu  

2. Organizatorem Pikniku jest: Kielecki Park Technologiczny - jednostka organizacyjna Gminy Kielce,  

z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.  

3. Uczestnikiem Pikniku jest każda osoba przebywająca w miejscach odbywania się Pikniku.   

4. Regulamin Pikniku, zwany dalej Regulaminem, kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania 

Pikniku będą przebywały w miejscach odbywania się Pikniku. Każda osoba przebywająca w miejscu 

Pikniku w czasie jego trwania obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu oraz poleceń 

organizatora i służby ochrony.  

5. Organizator Pikniku zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Pikniku oraz porządek podczas trwania 

Pikniku m. in. poprzez zapewnienie służby ochrony wyróżniającej się elementami ubioru. 

6. Uczestnik wydarzenia (zwiedzający) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

7. Kielecki Park Technologiczny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i skutki wynikające  

z nieznajomości i nieprzestrzegania przez Uczestnika wydarzenia zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

 

§2.  

Prawa i obowiązki Uczestników Pikniku 

1. Uczestnictwo w Pikniku jest bezpłatne i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem punktu 7 

niniejszego paragrafu.   

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

osób, w szczególności przestrzegania zasad BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i służby 

ochrony. 

5. Zabrania się wnoszenia na teren odbywania się Pikniku, posiadania i używania przez Uczestników Pikniku: 

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych.  
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6. Na terenie odbywania się Pikniku zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek 

działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.   

7. Na terenie Pikniku obowiązuje zakaz wstępu dla osób:   

a) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków, 

b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

8. Ponadto zakazuje się:   

a) niszczenia sprzętu służącego organizacji Pikniku oraz znajdującego się na terenie Energetycznego 

Ogrodu Doświadczeń,  w tym oznaczeń i tablic informacyjnych, 

b) wchodzenia w miejsca lub stanowiska odgrodzone bez uprzedniej zgody Organizatora lub opiekuna 

danego stanowiska.   

c) tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami lub innymi pojazdami bądź 

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

porządkowe Organizatora,  

d) okrzyków prowokujących lub nawołujących o zakłócania porządku i bezpieczeństwa mogących 

stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby, 

e) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie wydarzenia, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów. 

9. Osoby, które nie będą przestrzegać zapisów pkt. 5-8 zostaną usunięte z terenu Pikniku. 

10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia, Uczestnicy powinni: 

a) natychmiast powiadomić służbę ochrony lub Organizatora,  

b) zastosować się do poleceń służby ochrony lub Organizatora,  

c) opuścić w sposób wskazany przez służby ochrony lub Organizatora miejsce Pikniku.   

11. Na teren Pikniku nie mogą wchodzić osoby z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlące lub posiadające  

inne objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, nie poddane kwarantannie bądź izolacji domowej. 

12. Osoby wchodzące na teren Pikniku zobowiązane są zdezynfekować ręce i zachować 1,5 m odstępu od 

innych osób. 

15. W celu zachowania bezpieczeństwa, liczba miejsc na wydarzeniu może zostać ograniczona i/lub mogą 

zostać wydzielone strefy.  

16. Obszar wydarzenia ograniczony jest do ogródka znajdującego się przy ul. Olszewskiego. Teren jest również 
oznaczony przez tabliczki informacyjne na miejscu. W przypadku wyznaczenia przez Organizatora stref 
bezpieczeństwa, Uczestnicy powinni korzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc. 

17. W celu zachowania bezpieczeństwa, Organizator może podjąć decyzję o konieczności zakrywania przez 
Uczestników ust i nosa maseczką przez cały okres udziału w wydarzeniu i przebywania na terenie pokazu. 
Środki ochrony osobistej Uczestnik winien zapewnić we własnym zakresie. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w przypadku niestosowania się do 
wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. 

19. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych 
na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/. 

 

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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§3. 

Wykorzystanie wizerunku 

1. Organizator oraz wyznaczone przez organizatora osoby mogą utrwalać przebieg wydarzenia dla celów 

dokumentacji oraz promocji lub reklamy wydarzenia organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. 

2. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

3. Kielecki Park Technologiczny zastrzega sobie prawo wykorzystania - w materiałach promocyjnych, 

informacyjnych i dokumentacyjnych, wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu utrwalonego 

podczas wydarzenia. 

4. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że wstęp/udział w wydarzeniu jest jednoznaczny  

z udzieleniem ich nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego 

rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z wydarzeniem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub 

pokazywanie wizerunku i głosu utrwalonego w trakcie wydarzenia w związku z jakimkolwiek programem 

przedstawiającym wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jest zezwolenie na 

rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

5. Pozyskane dane osobowe w postaci ich wizerunku podlegać będą przetwarzaniu przez administratora, 

Administratorem danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny,  ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. 

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@technopark.kielce.pl 

lub listownie pod adresem KPT. 

7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, jego 

promocji oraz w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów lub innych atrakcji organizowanych 

podczas wydarzenia.  

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi KPT zawarł umowę na 

świadczenie usług (np. hostingowych, IT, doradczych, obsługi prawnej) wykorzystywanych przy ich 

przetwarzaniu.  

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (wynikający z instrukcji 

kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji w Kieleckim Parku Technologicznym). 

Po tym okresie zostaną trwale usunięte. 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo do 

uzyskania kopii danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich usunięcia po okresie wynikającym z 

przepisów prawa oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie 

związanym z przetwarzaniem na podstawie z prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. obroną 

roszczeń (w pozostałym zakresie sprzeciw prawo do sprzeciwu nie obowiązuje)). 

11. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu. 

 

 

 

mailto:iod@technopark.kielce.pl
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§4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu Pikniku z uzasadnionych powodów, 

np. siła wyższa (m.in. warunki atmosferyczne, powstałe ogólne zagrożenia).   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Pikniku bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie 

zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.   

3. W razie wątpliwości dotyczących treści Regulaminu  jego wyjaśnienie należy wyłącznie do Organizatora.  

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora: 

www.ecn.kielce.pl i przy wejściu na teren imprezy.  

5. Kielecki Park Technologiczny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i skutki wynikające  

z nieznajomości i nieprzestrzegania przez uczestników wydarzenia zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez konieczności zmiany zapisów niniejszego 

Regulaminu, w tym wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. 

7. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje 

Organizator.   

 

 

ORGANIZATOR:  

Gmina Kielce – Kielecki Park Technologiczny 

ul. Olszewskiego 6, Kielce 

tel.: (41) 278 72 50 

 

WAŻNE TELEFONY:   

TELEFON RATUNKOWY 112  

POLICJA 997  

STRAŻ POŻARNA 998  

STRAŻ  MIEJSKA 986  

POGOTWIE RATUNKOWE 999 

 

 

http://www.ecn.kielce.pl/

