
REGULAMIN IMPREZY KULTURALNO-REKREACYJNEJ
POD NAZWĄ „PIKNIK RODZINNY”

ORGANIZOWANEJ PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 65 
IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W WARSZAWIE 

W DNIU 1 CZERWCA 2019 R. NA BOISKU SZKOŁY 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin  (dalej  jako  „Regulamin”)  wydany  jest  przez  organizatorów  celem
zapewnienia  bezpieczeństwa  imprezy  i  określa  zasady zachowania  się  osób  obecnych  na
imprezie i  korzystania przez nie z terenu,  na którym przeprowadzona jest  impreza,  a także
urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto reguluje prawa i obowiązki uczestników imprezy.

2. Organizatorem  jest  :  Szkoła  Podstawowa  nr  65  im.  Władysława  Orkana  z  siedzibą  
w Warszawie przy ul. Mścisławskiej 1 , (dalej jako „Organizatorzy”).

3. Impreza kulturalno-rekreacyjna pod nazwą „PIKNIK RODZINNY  ”  (dalej  jako „Impreza”)  to
wydarzenie rodzinne oraz integracyjne. Celem imprezy jest promowanie aktywnego spędzania
czasu w gronie rodziny.

4. Impreza  odbędzie  się dnia 1 czerwca  2019 r.  w godzinach 10:00-14:00 na płycie boiska
szkolnego Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie (dalej jako „Teren
Imprezy”).

5. Uczestnikiem Imprezy są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie oraz ich rodziny
(dalej jako „Uczestnik”).

6. Regulamin  kierowany  jest  do  wszystkich  osób,  które  w  czasie  trwania  Imprezy  będą
przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na
tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.

7. O prawidłowy przebieg Imprezy będą dbały specjalnie powołane do tego przez Organizatorów
osoby – pracownicy szkoły (dalej jako „Personel Organizatorów”).

8. Kontakt z Organizatorami można uzyskać:

pod adresem: ul. Mściaławska 1, 01-647 Warszawa;

pod numerem telefonu: 22 833 58 36

korzystając z adresu poczty elektronicznej dziennika Librus.

§ 2 Udział w Imprezie
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1. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr
65 im. Władysława Orkana oraz ich rodzinom.

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich
odpowiedzialność.

3. Psy i  inne zwierzęta  mogą być  wprowadzane  na teren Imprezy wyłącznie  z  odpowiednim
zabezpieczeniem (kaganiec i smycz lub przenośna klatka).

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) napojów alkoholowych,
f)środków odurzających lub substancji psychotropowych;
g) bezzałogowych  statków  powietrznych,  dronów,  oraz  innych  obiektów  unoszących  się  

w powietrzu.

5. Personel Organizatorów może:
1) odmówić udziału w Imprezie: 

a) osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających środków, 

b) osobie  posiadającej  broń  lub  inne  przedmioty,  materiały,  wyroby,  napoje,  środki  lub
substancje, o których mowa w ust. 4 powyżej, 

c) osobie  zachowującej  się  agresywnie,  prowokacyjnie  albo  w  inny  sposób  stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

2) wyprosić z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Imprezy;

3) wyprosić z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, o których mowa w pkt. 1);
4) wyprosić z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby używające wyrobów tytoniowych oraz

papierosów elektronicznych.

 § 3 Prawa i obowiązki uczestników Imprezy

1. Uczestnicy  Imprezy  oraz  wszystkie  inne  osoby,  które  znajdują  się  na  Terenie  Imprezy
obowiązani  są  zachowywać  się  w  sposób  nie  zagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób
obecnych na Imprezie,  a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.  Zakazane
jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych,  nośników reklamowych,  urządzeń i  sprzętu
znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
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2. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających, substancji psychotropowych , wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych
lub innych podobnie działających.

3. Zabrania się prowadzenia bez zgody Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej  działalności  zarobkowej,  a  także działalności  reklamowej  oraz promocyjnej  na Terenie
Imprezy.

§ 4 Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy

1. Personel Organizatorów:
a) udziela informacji na temat wszelkich atrakcji mających miejsce w trakcie Imprezy;
b) pilnuje przestrzegania postanowień Regulaminu;
c) reaguje na skargi składane przez osoby uczestniczące w Imprezie.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione i pozostawione na Terenie Imprezy.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

2. Uczestnik  biorąc  udział  w  Imprezie  wyraża  nieodpłatnie  zgodę  na  wykorzystanie,  w  tym
rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Władysława Orkana  jego wizerunku,
utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego
publikację  w  całości  lub  we  fragmentach  na  profilach  społecznościowych  i  stronach
internetowych  Szkoły  oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji  jej  celów
statutowych,  jak  również  w  pochodzących  od  Szkoły  lub  wykonanych  na  jej  zlecenie
publikacjach,  prezentacjach,  materiałach  filmowych,  oraz  innego  rodzaju  materiałach
informacyjnych  (także w wersji  drukowanej  i  elektronicznej)  rozpowszechnianych  w związku
z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej kampanią informacyjną lub promocyjną. 

3. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE(Dz.  U.  UE L 119/1 z 04.05.2016 r.),dalej  jako
„RODO”, informuję, że:
 Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  65  im.

Władysława Orkana z siedzibą w Warszawie przy ul. Mścisławskiej 1;
 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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 dane  osobowe  Uczestnika  przetwarzane  będą  w  celu  prowadzenia  zapisów,
przygotowania  
i  organizacji  Imprezy,  a  przypadku  danych  osobowych  w  postaci  wizerunku  w  celu
informowania  
w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO, tj. odrębnej zgody(o której mowa w pkt. 2 powyżej); 

 dane osobowe Uczestników przechowywane będą w przypadku wizerunku do momentu
odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 1 rok;

 Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 Uczestnikom  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  przypadku  gdy  przy  przetwarzaniu  danych
osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

 wobec  Uczestników  nie  będą  podejmowane  zautomatyzowane  decyzje  (decyzje  bez
udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Prawo do posługiwania się nazwą oraz logo Imprezy przysługuje wyłącznie Organizatorom.

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  przerwania  lub  odwołania  Imprezy  w  każdym
czasie z przyczyn będących poza kontrolą Organizatorów. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 na stronach internetowych Organizatorów.

w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5. Uczestnik  biorąc  udział  w  Imprezie  potwierdza,  że  zapoznał  się  z  treścią  Regulaminu  
i akceptuje jego treść.

6. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Organizatorów dnia 28 maja 2019 r.
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