Regulamin
Pikniku Naukowo – Technologicznego PIK TECH.
organizowanego w dniu 15.09.2018 roku na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

§1.
Postanowienia ogólne
1. Piknik Naukowo – Technologiczny PIK TECH, zwany dalej Piknikiem, odbędzie się dnia
15 września 2018 roku w godzinach 14.00 - 22.00 w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe
Gliwice” przy ulicy Bojkowskiej 37 w Gliwicach.
2. Organizatorem Pikniku jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.,
z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Wincentego Pola 16, we współpracy z Politechniką
Śląską oraz Miastem Gliwice.
3. Uczestnikiem Pikniku (zwanym dalej również Uczestnikiem) 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 agentów ochrony.
5. Organizator Pikniku zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Pikniku oraz porządek podczas
jego trwania.
6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Pikniku poprzez określenie zasad
zachowania się osób na nim obecnych i korzystania przez nie z terenu Pikniku, a także
korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń. Uczestnik powinien stosować się także
do poleceń wystawców prezentujących i oferujących w trakcie Pikniku swoje produkty, za
które wystawca odpowiada.
7. Na terenie Pikniku będą znajdowały się punkty informacyjne oraz punkty pomocy medycznej.
Punkty te zaznaczone zostały na mapie terenu oraz oznakowane zgodnie z legendą. Mapa
jest dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej: www.fi-it.pl i na terenie
imprezy w budynku nr 4 Maszynownia.

§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 pod opieką opiekunów i na ich wyłączną
odpowiedzialność.

3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania 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 agentów ochrony.

5. Zabrania się wnoszenia na teren Pikniku oraz posiadania i używania przez Uczestników
Pikniku: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wnoszenia
i spożywania napojów alkoholowych (poza wyznaczoną strefą gastronomiczno-koncertową),
środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Na terenie odbywania się Pikniku zakazuje się prowadzenia bez pisemnego 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 Centrum
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”,

b) wchodzenia przechodzenia osobom nieupoważnionym przez obiekty wyłączone
z ogólnego dostępu Uczestników (budynek nr 3 Cechownia),

c) wchodzenia/przechodzenia
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d) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone
dla publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób wydzielone bez uprzedniej
zgody Organizatora lub opiekuna danego stanowiska,

e) rzucania wszelkimi przedmiotami,
f) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.

9. Osoby, które nie będą przestrzegać zapisów pkt. 5-8 zostaną usunięte z terenu Pikniku,
a nadto podlegają przepisom powszechnie
odpowiedzialności karnej, jak i cywilnej.
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10. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w pkt 9 powyżej, w przypadku zachowania
przewidzianego w pkt 8 lit. a, a nadto w przypadku dokonania innych zniszczeń – w tym
w zakresie przedmiotów należących do innych Uczestników Pikniku, Uczestnik
odpowiedzialny za powstałe zniszczenia i szkodę zobowiązany jest do ich niezwłocznego
naprawienia.

11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia,
Uczestnicy i osoby obecne na terenie Pikniku powinny:
a) natychmiast powiadomić agentów ochrony lub Organizatora,
b) zastosować się do poleceń agentów ochrony lub Organizatora,
c) opuścić w sposób wskazany przez agentów ochrony lub Organizatora miejsce Pikniku.

12. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Pikniku każdego jego Uczestnika, który
narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym Uczestnikom. Uczestnicy Pikniku
zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania
zieleni, nie zaśmiecania terenu.

13. Uczestnicy Pikniku przyjmują do wiadomości, że wstęp w miejsca odbywania się Pikniku
jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z Piknikiem
oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu
w związku z jakimkolwiek programem promującym/marketingowym przedstawiającym
Piknik, a także na potrzeby związane z ustaleniem sprawcy w przypadku wystąpienia sytuacji,
o których mowa w pkt 8 powyżej. Pozyskane dane osobowe osób zwiedzających w postaci ich
wizerunku podlegać będą przetwarzaniu przez Administratora danych. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu promocji usług, z zachowaniem poszanowania prawa do ochrony dóbr
osobistych.

14. Uczestnicy Pikniku przyjmują do wiadomości, że Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
przy ulicy Bojkowskiej 37 w Gliwicach stosuje monitoring wizyjny, w celu zapewnienia
należytej ochrony Uczestników Pikniku, a także innych osób przebywających na terenie
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

15. W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery
zainstalowane na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, które wykorzystywane
będą jedynie w celu identyfikacji osób naruszających zasady niniejszego Regulaminu – w tym
w szczególności w zakresie § 2 pkt 5-8 oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
co umożliwi pociągnięcie tych osób zarówno do odpowiedzialności karnej, jak i cywilnej.

16. Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego
Pola 16, 44-100 Gliwice. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
poczty elektronicznej: iod@gapr.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

17. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami promocyjnymi
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Dane osobowe przechowywane
będą przez okres działalności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
Każdy posiada prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
decyzje podejmuje Organizator lub agenci ochrony.
§3. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia planu 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. 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 zastrzega sobie prawo do odwołania Pikniku bez wcześniejszego uprzedzenia
i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty Uczestnika – w tym
przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Pikniku.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej:
www.fi-it.pl i na terenie imprezy w budynku nr 4 Maszynownia.
7. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,
decyzje podejmuje Organizator.

WAŻNE TELEFONY:
TELEFON RATUNKOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

