REGULAMIN BEZPŁATNEGO PIKNIKU RODZINNEGO
„Olsztyn Holi Festival – 2 czerwca 2018 – Plac przy Stadionie Miejskim Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego
69A, 11-041 Olsztyn”
1. Piknik odbywa się w dniu 2 czerwca 2018, na terenie – Plac przy Stadionie Miejskim Aleja marsz.
Józefa Piłsudskiego 69A, 11-041 Olsztyn
2. Osoba wchodząca na teren pikniku (Gość) potwierdza znajomość tego regulaminu i zgadza się z jego
zasadami.
3. Wstęp na teren pikniku jest bezpłatny.
4. Podczas pikniku Olsztyn Holi Festival organizator, lub firmy współpracujące z organizatorem
udostępniają gościom:
a. strefę gastronomiczną (np. foodtrucki, wata cukrowa, pizza itp.),
b. strefę zabaw dla dzieci (np. dmuchane atrakcje)
c. strefę wyrzutu kolorowych proszków holi.
5. Wszystkich uczestników pikniku obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, a w szczególności zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym pikniku.
6. Goście uczestniczą w pikniku na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody
wyrządzone organizatorowi lub innym gościom.
7. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi pieczę.
8. Osoby biorące udział w pikniku wyrażają zgodę na robienie sobie zdjęć oraz umieszczenie ich na
stronie organizatora.
9. Na terenie pikniku zakazane jest:
a. Niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i wszelkiego
rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie pikniku.
b. Wchodzenie na teren z jedzeniem lub napojami.
c. Wprowadzanie zwierząt na teren pikniku.
d. Wyrzucanie śmieci poza przeznaczonymi do tego celu koszami.
e. Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
f. Wstęp osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie alkoholu bądź
innych środków odurzających.
g. Zasłanianie twarzy maskami, kominiarkami i innymi akcesoriami, które uniemożliwiają
rozpoznanie twarzy.
h. Używanie otwartego ognia.
i. Zakazane jest wnoszenie:
i. własnych kolorowych proszków Holi,
ii. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
iii. gazów, pałek, paralizatorów i innego wyposażenia służącego do samoobrony,
iv. materiałów wybuchowych,
v. wyrobów pirotechnicznych,
vi. własnych napojów alkoholowych oraz żywności,
vii. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
viii. środków odurzających oraz substancji psychotropowych.
10. Prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, reklamowej, bądź wystawienniczej bez pisemnej zgody
organizatora wiąże się z możliwością nałożenia przez organizatora kary umownej w wysokości 2000zł.
11. Na terenie pikniku służby porządkowe Organizatora uprawnione są do:
a. Nie wpuszczenia na teren pikniku osób zachowujących się agresywnie, lub podejrzanych o
bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
b. Przeglądania zawartości toreb, bagaży, odzieży Uczestników Pikniku, w przypadku podejrzenia,
że osoby te posiadają przedmioty, których wnoszenie jest zakazane
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c. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się
niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku niewykonywania poleceń, służby te
uprawnione są do wezwania osobom tym do upuszczenia terenu pikniku.
d. Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
służb porządkowych, lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz.740, z późn.zm.).
e. Do ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób, zakłócających porządek,
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
mienia.
Maksymalna liczba gości przebywająca jednocześnie na pikniku to 900 osób. Służby porządkowe
Organizatora mają prawo odmówić wstępu przybywającym gościom, w przypadku gdy liczba osób
znajdujących się na terenie Pikniku przekroczy liczbę 900.
W przypadku zauważenia przez Uczestnika zagrożenia, a w szczególności pożaru lub innego zagrożenia
dla życia Uczestników zobowiązany jest do:
a. Niezwłocznego powiadomienia służby porządkowe Organizatora.
b. Powiadomić bezpośrednio zagrożone osoby i jak najszybciej upuścić miejsce zagrożenia.
W przypadku zaistnienia na terenie pikniku zagrożenia dla jego uczestników, a w szczególności pożaru
lub innego zagrożenia dla życia Uczestników, Organizator zobowiązany jest do bezzwłocznego
powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczogaśniczej, ratunkowej lub ewakuacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za rzeczy skradzione oraz zgubione na terenie pikniku.
Przebywanie na terenie pikniku może wiązać się z ciągłym przebywaniem w strefie dźwięków o
natężeniu mogącym powodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione
z tego tytułu, a uczestnicy wchodzą na teren na własne ryzyko.
Organizatorem pikniku jest Whiteclock sp. z o.o., ul. Chmielna 73B/16, 00-801 Warszawa.
Organizator utrwala przebieg pokazów dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub
reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie pikniku może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Oznacza to, że uczestnik pikniku, przystępując do udziału w niej, wyraża zgodę na utrwalenie i
wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do
wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia pikniku bez wcześniejszego
uprzedzenia.
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, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie organizatora www.HoliFestival.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

