
REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO PODCZAS IV BIEGU DO ŹRODEŁ 

3 CZERWCA 2017R. 

 

 

Zasady Ogólne:  

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania pikniku rodzinnego 

podczas IV Biegu do Źródeł 3 czerwca 2017r., w godzinach 9:00 - 16:00. 
2. Wszystkie osoby biorące udział w pikniku rodzinnym podczas IV Biegu do 

Źródeł są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących na terenie Parku Jelitkowskiego w Gdańsku.  

 

 

Zasady Szczegółowe:  

1. Piknik rodzinny podczas IV Biegu do Źródeł nie jest biletowany, udział jest 

bezpłatny, mogą w nim brać udział osoby w dowolnym wieku, w tym dzieci 

przebywające pod opieką dorosłych. 

2. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie 

zagrażające porządkowi publicznemu zostaną poproszone o opuszczenie 

terenu pikniku rodzinnego.  

3. Uczestnicy pikniku rodzinnego zobowiązani są zachowywać się w sposób 

nie zagrażający sobie i innym. 
4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń 

organizatorów wyróżnionych identyfikatorami oraz służb porządkowych.  

5. Uczestnicy pikniku rodzinnego są ̨ zobowiązani do poszanowania sprzętu, 

wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego 

własność organizatora. 

6. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać odpowiednim służbom 

porządkowym lub organizatorom wyróżnionym identyfikatorami. 
7. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych 

należy zgłosić do służby medycznej.  
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na 

terenie pikniku rodzinnego w trakcie jego trwania. 

10. Wizerunek osób przebywających na terenie pikniku rodzinnego może 

zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

Udział w pikniku rodzinnym jest równoznacznym z udzieleniem nieodpłatnej 

zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.  

 

  

W trakcie pikniku rodzinnego na jego terenie obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych 

środków odurzających. 

2. Palenia tytoniu. 
3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, 

mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 

4. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych. 
5. Wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników pikniku 



rodzinnego, w tym niszczenia terenów zielonych, w tym wchodzenia na 

drzewa.  

6. Wzniecania ognia. 

7. Poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rolkami itp.  

8. Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż w miejscu do 

tego przeznaczonym. 
9. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia 

porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obrażać 

lub poniżać inne osoby. 

 

Osoby nie przestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób 

naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.  
 

 

Organizator: 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna w Gdańsku. 

 

 

 

 


