WYCIĄG Z REGULAMINU IMPREZY „PIKNIK Z ELSATEM”
w dniu 18.09.2016 r.
1. Organizatorami pikniku są: Sileman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, NIP: 6412315845, KRS: 207875 oraz „Elsat”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul.
Dąbrowskiego 35, NIP: 6411897130, KRS: 160462.
2. Służby organizatorów stanowią pracownicy Małgorzaty Kosmali, prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Business Events, której Sileman Sp. z o.o. zleca pomoc przy organizacji
pikniku w dniu 18 września 2016 r.
3. Teren Stadionu GKS Szombierki Bytom w Bytomiu, zwany dalej terenem pikniku, będzie
udostępniony dla uczestników w godzinach od 11:00 do 17:30.
4. Wstęp na teren pikniku jest bezpłatny ale ograniczony dla maksymalnie 200 osób.
5. Miejsce pikniku udostępnione dla uczestników znajduje się w specjalnie wydzielonej strefie tj.
na murawie głównego boiska za bramką od ulicy Frycza-Modrzewskiego.
6. Uczestnikom eventu zabrania się wchodzenia do zamkniętych stref nienależących do terenu
piknikowego.
7. Miejsce wydzielone pod event szczegółowo określa plan zagospodarowania eventowego.
8. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na
teren pikniku i mogą zostać z niego usunięte.
9. Zabrania się wnoszenia lub wprowadzania na teren pikniku:
- alkoholu, środków odurzających, broni, niebezpiecznych substancji chemicznych oraz innych
przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego,
- zwierząt.
9a. Na terenie pikniku bezwzględnie zakazuje się tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych pod
groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela.
10.

Osoby wchodzące na teren pikniku mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed

wejściem na teren pikniku jak również na jego terenie.
11.

Ochrona pikniku ma prawo użycia wszelkich dozwolonych środków perswazji, w stosunku do

osób zakłócających porządek publiczny - do użycia przymusu bezpośredniego włącznie.
12.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie

wydzielonym pod piknik.

13.

Uczestnik poprzez wstęp na teren pikniku akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu

oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
14.

Pełen Regulamin jest do wglądu u służb organizatorów przed wejściem na teren pikniku, oraz

na stronie internetowej organizatorów www.sileman.pl (http/sileman.pl/aktualnosci/gramiejska/).

REGULAMIN IMPREZY „PIKNIK Z ELSATEM”
§1
Informacje szczegółowe
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) pikniku – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze rozrywkowym, nie mającą cech
imprezy masowej, odbywającą się w Rudzie Śląskiej w dniu 18.09.2016 r. na terenie GSK
Szombierki Bytom ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu, funkcjonującą pod nazwą „PIKNIK
Z ELSATEM”;
b) organizatorze – należy przez to rozumieć łącznie Sileman spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, KRS:
207875, NIP: 6412315845 oraz „Elsat” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rudzie Śląskiej (41-710) przy ulicy Dąbrowskiego 35, KRS: 160462, NIP: 6411897130;
c) służby organizatora to pracownicy Małgorzaty Kosmali, prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Business Events, której Sileman Sp. z o.o. zleca pomoc przy
organizacji pikniku w dniu 11 czerwca 2016 r.;
d) teren pikniku – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na murawie boiska stadionu
GKS Szombierki Bytom w Bytomiu;
e) Stadion GKS Szombierki Bytom – stadion główny GKS Szombierki Bytom, znajdujący się w
Bytomiu na ul. Frycza-Modrzewskiego 3.
2. Organizator pikniku pomimo, że organizowana przez niego impreza nie jest imprezą
masową – w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), określa niniejszym zasady zachowania się
osób podczas pikniku, korzystania z terenu pikniku i znajdujących się tam urządzeń.
3. Osoby przebywające na terenie pikniku podlegają przepisom polskiego prawa oraz
przepisom niniejszego Regulaminu.
4. Wejście osoby na teren pikniku oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin pikniku udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej
www.sielman.pl

(http://sileman.pl/aktualnosci/gra-miejska/)i przed wejściami na teren

pikniku.
6. Na terenie GKS Szombierki Bytom w Bytaniu obowiązuje całkowity zakaz urządzania
manifestacji oraz prowadzenia wszelkich form agitacji, których treść nie została uzgodniona
wcześniej z Organizatorem.

§2
Wejście na teren pikniku (wydzielona strefa GKS Szombierki Bytom) i kontrola
1. Wejście na piknik ma charakter wolny, niebiletowany.
2. Każdy uczestnik pikniku zobowiązany jest przed wejściem na teren pikniku do podpisania
oświadczenia określającego warunki jego uczestnictwa w imprezie tj. OŚWIADCZENIA
UCZESTNIKA EVENTU lub w przypadku uczestnictwa w pikniku osoby niepełnoletniej,
podpisania OŚWIADCZENIA OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA EVENTU oraz
pobrania winylowej opaski, która będzie upoważniała go do bezpłatnego korzystania z
cateringu.
3. Ochrona pikniku uprawniona jest do:
a) kontroli wejścia;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) kontroli bezpieczeństwa zawartości bagaży i wnoszonych rzeczy w przypadku podejrzenia,
że osoby te zamierzają wnieść przedmioty niebezpieczne takie jak: broń, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe,
d) stwierdzania uprawnień (opaska winylowa dla każdego zarejestrowanego uczestnika 
kolor żółty dla dzieci, kolor różowy dla dorosłych) osób do przebywania na imprezie, a w
przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych
poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu,
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obronnych oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu w przypadku zagrożenia dóbr
powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka ochrony, pracowników działających w
imieniu Organizatora lub inną osobę, oraz niewykonywania poleceń porządkowych na
zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z
2015 r., poz. 2139 z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
4. Organizator odmawia wstępu na teren pikniku osobom:
a) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 3 niniejszego

paragrafu,
b) nie posiadającym dokumentu tożsamości, a w przypadku nieletnich – nieposiadającym
pełnoletniego opiekuna,
c) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających substancji,
d) posiadającym niebezpieczne przedmioty, broń, materiały pirotechniczne,
e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
5. Zabrania się wprowadzania na teren stadionu pojazdów i zwierząt, na których wjazd lub
wstęp Organizator nie wyraził zgody.
§3
Warunki bezpieczeństwa, obowiązki i zachowanie na terenie piknikowym.
1. Przebywanie osób w innych miejscach niż zostały do tego wyznaczone może powodować
ryzyko śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które to organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Organizator może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 500 zł, jeżeli w czasie
trwania imprezy uczestnik ten będzie przebywać poza miejscem wyznaczonym dla
uczestników pikniku na terenie targowiska.
3. Każdy, kto przebywa na terenie targowiska powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził
i nie zagrażał innym osobom będącym uczestnikami pikniku.
4. Każdy przebywający na terenie targowiska jest zobowiązany stosować się do poleceń
Ochrony i służb Organizatora.
5. Osobom przebywającym na terenie targowiska zakazuje się prowadzenia działalności
handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej
zgody Organizatora.
6. Osobom przebywającym na terenie targowiska zakazuje się przynoszenia i
rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub
reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
targowiska.
8. Zabrania się tarasowania ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne.

§4
Postępowanie w czasie zagrożeń
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających
na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia.
2. Uczestnik imprezy w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia
na terenie targowiska obowiązany jest:
- natychmiast powiadomić ochronę lub któregokolwiek z pracowników służb Organizatora,
- unikać paniki,
- stosować się do poleceń ochrony lub Organizatora,
- kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§5
Utrwalanie przebiegu imprezy
1. Targowisko Miejskie w Rudzie Śląskiej, dla dobra uczestników będzie rejestrowało obraz i
dźwięk z terenu targowiska, a w szczególności zachowanie się osób na terenie wyznaczonym
na realizację pikniku.
2. Przebywanie na terenie targowiska jest równoznaczne z udzieleniem zgody dla
Organizatora przez uczestników imprezy na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie

innego

zapisu

przebiegu

imprezy

oraz

na

transmitowanie

i rozpowszechnianie wizerunku w środkach masowego przekazu przez Organizatora lub firmę
Business Events.
§6
Odpowiedzialność
1. Piknik może zostać odwołany lub ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia
przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających jego przeprowadzenie), ze względu na bezpieczeństwo uczestników albo
uzasadniony interes Organizatora.
2. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z działaniem obiektu
handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie
pikniku, bądź zaistnienia tam zdarzenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia
odpowiedzialność ponoszą właściciele i użytkownicy tych obiektów.

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników pikniku związane z
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby
trzecie, nie będące członkami służb organizatora, bądź które powstały wskutek zaistnienia
siły wyższej.
4. Wszelkie uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w pikniku, Organizator
przyjmuje, po wcześniejszym zgłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.30
w siedzibie Sileman Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śl. (41-710)_ przy ul. Dąbrowskiego 35, NIP
641 23 15 845 lub „Elsat” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. (41-710) przy ulicy Dąbrowskiego
35, NIP 641 18 97 130., lub poprzez działającą w czasie i miejscu trwania pikniku służbę
Organizatora.
5. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren targowiska z zaopatrzeniem muszą posiadać
wyposażenie prawem nakazane. Kierujący pojazdem jest obowiązany opuścić teren
targowiska gdy jest do tego wezwany przez służby Organizatora. W przypadku
nieopuszczenia terenu targowiska przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania
polecenia ochrony lub służby Organizatora, pojazd może zostać odholowany na koszt
właściciela na parking poza terenem targowiska.
6. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w dniu 18 września 2016 roku.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a wyciągiem z
niniejszego Regulaminu – wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminami
poszczególnych atrakcji – wiążące są postanowienia regulaminów poszczególnych
atrakcji. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminami poszczególnych
atrakcji przed skorzystaniem z nich.

Regulamin korzystania z Dmuchańca
1. Warunkiem korzystania z Dmuchańca jest zaznajomienie się i akceptacja niniejszego
Regulaminu. Przez „Dmuchaniec” w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się
nadmuchiwany obiekt służący do zabawy dzieciom, znajdujący się w dniu 18 września
2016 roku na terenie GKS Szombierki Bytom w Bytomiu.
2. Z Dmuchańca mogą korzystać dzieci w wieku od 5 do lat 8.
3. Dzieci z Dmuchańca mogą korzystać
za zgodą i pod opieką swoich
rodziców/opiekunów (osób pełnoletnich); zaleca się objęcie szczególną opieką i
nadzorem dzieci niepełnosprawne.
4. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego
dziecka.
5. Organizator – czyli Sileman Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śl. (41-710) przy ul.
Dąbrowskiego 35, NIP 641 23 15 845, KRS: 207875 oraz „Elsat” Sp. z o.o. z siedzibą w
Rudzie Śl. (41-710) przy ulicy Dąbrowskiego 35, NIP 641 18 97 130, KRS: 160462 – nie
odpowiada za wypadki dzieci.
6. Za wszelkie obrażenia dzieci poniesione w czasie korzystania z Dmuchańca oraz za
wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiedzialność ponosi rodzic lub
opiekun prawny.
7. Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczona
liczba dzieci, ustalona każdorazowo przez obsługę Dmuchańca.
8. Podczas zabawy dzieci mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi
Dmuchańca.
9. Zaleca się zabawę dzieci takiego samego wzrostu jednocześnie.
10. Podczas zabawy i korzystania dzieciom z Dmuchańca zabrania się:
a) wnoszenia na Dmuchańca ostrych przedmiotów,
b) wstępu w okularach,
c) wstępu w kolczykach, zegarkach, bransoletkach itp.
d) wstępu w obuwiu,
e) żucia gumy podczas zabawy,
f) agresywnej zabawy,
g) robienia przewrotów i fikołków,
h) skakania ze zjeżdżalni,
i) wchodzenia z jedzeniem i piciem.
11. W przypadku złego samopoczucia dziecka należy natychmiast zaprzestać zabawę i zgłosić
ten fakt niezwłocznie obsłudze Dmuchańca.
12. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna (rodzic/opiekun)
za dokonanie zniszczeń, zostanie za nią obciążona materialnie.
13.O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce
na Dmuchańcu lub w jego pobliżu poinformować należy niezwłocznie obsługę Dmuchańca.
14. Regulamin obowiązuje w dniu 18.09.2016 r. i jest do wglądu u obsługi Dmuchańca.

