Regulamin 23. Pikniku Naukowego
POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Warszawa, 11 maja 2019 r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Polskie Radio S.A.
z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85 i Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, (zwanych dalej „Organizatorem”) na podstawie przepisów
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 t.j. ze zm.) oraz Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 r., poz. 1160 t.j. ze zm.).
2. 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, zwany dalej „Piknikiem”, odbędzie
się w dniu 11 maja 2019 r. w Warszawie i jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Piknik odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1.
4. Uczestnikiem Pikniku jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym organizowany jest
Piknik (zwana dalej „Uczestnikiem”). Terenem Pikniku jest wydzielony i zaznaczony na planach
sytuacyjnych udostępnionych Uczestnikom w namiotach informacyjnych obszar (zwany dalej
„Terenem Pikniku”).
5. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Pikniku będą
przebywali na Terenie Pikniku. Każdy Uczestnik przebywający na Terenie Pikniku w czasie jego
trwania obowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu oraz do Regulaminu
PGE Narodowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku
rozbieżności zapisów, pierwszeństwo na Terenie Pikniku mają zapisy niniejszego Regulaminu.
6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Pikniku poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z Terenu Pikniku, a także korzystania
ze znajdujących się na nim urządzeń. Uczestnik powinien stosować się także do poleceń
wystawców w trakcie uczestniczenia w pokazie, za który wystawca odpowiada.
7. Wejście na Teren Pikniku oznacza akceptację

postanowień niniejszego Regulaminu

oraz Regulaminu PGE Narodowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Na Terenie Pikniku są usytuowane punkty informacyjne oraz punkty pomocy medycznej. Punkty te
zaznaczone zostały na mapie terenu oraz oznakowane zgodnie z legendą.
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§2
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Wstęp na Teren Pikniku w czasie jego trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom,
z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które
sprawują nad nimi opiekę.
3. Wszyscy Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień
Regulaminu.
4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby obecne na Terenie Pikniku są zobowiązane do stosowania się
do poleceń Organizatora i powołanych przez niego służb: porządkowej i informacyjnej.
5. Zabrania się wnoszenia na Teren Pikniku i posiadania przez osoby w nim uczestniczące
w szczególności: broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów
alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także innych tego typu
środków.
6. Na Terenie Pikniku zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
7. Na Terenie Pikniku obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
8. 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 albo w inny sposób stwarzających zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
c) co do których obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu
na imprezę masową lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r., poz. 969 t.j. ze zm.),
d) odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w Ustawie z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
9. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, wygrodzenia tymczasowe i urządzenia
nieprzeznaczone do powszechnego dostępu,
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b) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone
dla publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób wydzielone,
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) wprowadzania pojazdów jednośladowych,
e) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
10. Służby porządkowe Organizatora lub osoby odpowiedzialne za przebieg Pikniku, w razie uznania,
że doszło do naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 5 – 9, są uprawnione do usunięcia z
Terenu Pikniku osoby dopuszczającej się takiego naruszenia.
11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy
i osoby obecne na Terenie Pikniku powinny:
a)

natychmiast powiadomić Służby porządkowe lub informacyjne,

b)

unikać paniki,

c)

stosować się do poleceń Służb porządkowych lub informacyjnych,

d)

opuścić w sposób spokojny Teren Pikniku.

12. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego Uczestnika Pikniku, który narusza zasady
kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Pikniku. Uczestnicy Pikniku zobowiązani
są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni,
niezaśmiecania terenu.
13. Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Służb
porządkowych i informacyjnych Organizatora Pikniku oraz osób odpowiedzialnych za Piknik.
Polecenia te dotyczyć mogą:
a) opuszczenia terenu Pikniku, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu
zachowania się, przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Pikniku,
b) zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Pikniku,
c) odmowy wstępu osobom w miejsca na Terenie Pikniku, które nie są przeznaczone
dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów technicznomagazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Pikniku, sceny, zaplecza
technicznego, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego imprezy, itp.
14.

Służby porządkowe i informacyjne Organizatora Pikniku są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy
masowej;
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b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych, tj. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych;
d) wydawania

poleceń

porządkowych

osobom

zakłócającym

porządek

publiczny

lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu
(terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy
masowej;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
15. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje
podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.

§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Pikniku oraz prawo do ustalenia
i zmiany programu Pikniku pod względem artystycznym i czasowym, w tym także
natychmiastowego zakończenia Pikniku, w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające
wykonanie zobowiązań Organizatora, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających
energię elektryczną.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika pozostawione
na Terenie Pikniku.
4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w punktach informacyjnych i innych miejscach na Terenie
Pikniku oraz na stronie internetowej www.pikniknaukowy.pl.
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