
Regulamin Pikniku „Rodzinne Wędkowanie” 

odbywającego się 19 czerwca 2022r.  na stawach w Siekierczynie 

Zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania PIKNIKU RODZINNEGO od godz. 14.00 do 18.00  

2. Wszystkie osoby biorące udział w PIKNIKU RODZINNYM są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie obiektu. 

3. Opiekunowie zgłaszający dzieci mają obowiązek złożyć podpis na liście z oświadczeniem  o pełnej 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieletnich podopiecznych . 

4. Wszystkie złowione ryby mają zostać oddane właścicielowi obiektu (nie wypuszczamy  złowionych ryb 

do stawu) – jest możliwość kupna ryb po pikniku.  
 

Zasady szczegółowe 

1.Udział w PIKNIKU RODZINNYM jest bezpłatny, mogą w nim brać udział dowolne osoby, w tym dzieci 

przebywające pod opieką dorosłych. 

2. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające 

porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania PIKNIKU RODZINNEGO. 

3.Uczestnicy PIKNIKU RODZINNEGO zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie 

 i innym. 

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu 

w trakcie trwania PIKNIKU RODZINNEGO. 

5.Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych. 

6.Uczestnicy PIKNIKU RODZINNEGO są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń  

i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu. 

7. Uczestnicy PIKNIKU RODZINNEGO zobowiązani są zachowania czystości w obrębie swojego stanowiska 

oraz zabrania śmieci ze sobą. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania PIKNIKU RODZINNEGO ze względu na 

załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników. 

9.Administratorem danych osobowych  jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice ul. Rynek 1       

33-190 Ciężkowice. Wizerunek osób przebywających na terenie PIKNIKU RODZINNEGO może zostać 

utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych oraz w lokalnych mediach. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
 

Na terenie, na którym odbywa się PIKNIK RODZINNY obowiązuje bezwzględny 

zakaz:  
1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.  

2. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa. 

Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości: 

- przy wejściach na teren obiektu. 

- na stronie internetowej organizatora. 

Organizatorzy: 

PZW koło nr 15 w Ciężkowicach, Centrum Kultury i Promocji Gminu Ciężkowice, Komitet Społeczny 

 w Gminie Ciężkowice 


