
Regulamin Pikniku Rodzinnego 
z okazji Dnia Dziecka

organizowanego w dniu 3 czerwca 2022 r.  
na terenie AZS, ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź

§1. Postanowienia ogólne

1. Piknik rodzinny, zwany dalej Piknikiem, odbędzie się w dn. 3.06.2022 roku w godzinach 15.00-19.00 na terenie 

AZS przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi (mapka w załączeniu), w obrębie wyznaczonego przez organizatora terenu.

2. Organizatorem Pikniku jest Uniwersytet Łódzki (UŁ), Współorganizatorem jest Akademicki Związek Sportowy 

(AZS) oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), zwanymi w niniejszym regulaminie wspólnie Organizatorem.

3. Uczestnikiem Pikniku są pracownicy (byli pracownicy) UŁ wraz z dziećmi oraz goście z Ukrainy zamieszkujący DS. UŁ. 

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 służby ochrony.

5. Organizator Pikniku zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Pikniku oraz porządek podczas trwania Pikniku 

m. in. poprzez zapewnienie służby ochrony wyróżniającej się elementami ubioru, posiadających identyfikator 

umieszczony w widocznym miejscu oraz zabezpieczeniem medycznym. Punkt pomocy medycznej znajduje się 

przed budynkiem AZS, przy stadionie sportowym.

6. Uczestnik wydarzenia (zwiedzający) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i skutki wynikające z nieznajomości i nieprze-

strzegania przez Uczestnika wydarzenia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§2. Prawa i obowiązki Uczestników Pikniku

1. Uczestnictwo w Pikniku jest bezpłatne i przysługuje pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego i ich dzieciom oraz 

obywatelom Ukrainy i ich dzieciom, którzy w związku z działaniami wojennymi znaleźli się na terytorium Polski 

i zamieszkują w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego, z zastrzeżeniem punktu 11 niniejszego paragrafu. 



2. Osoby małoletnie mogą przebywać na pikniku wyłącznie pod opieką rodziców i opiekunów prawnych i uczest-

niczą w Pikniku oraz korzystają z przygotowanych atrakcji na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opie-

kunów prawnych.

3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania 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 służby ochrony. 

5. W przypadku umieszczenia na terenie Pikniku urządzeń np. typu dmuchańce na przedmiotowym terenie, mogą 

być one obsługiwane tylko przez osoby upoważnione albo pod ich bezpośrednim nadzorem. 

6. Zabrania się wnoszenia na teren odbywania się Pikniku, posiadania i używania przez Uczestników Pikniku: bro-

ni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub sub-

stancji psychotropowych.  

7. Na terenie AZS obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

8. Na terenie odbywania się Pikniku zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalno-

ści handlowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej. 

9. Na terenie Pikniku obowiązuje zakaz wstępu dla osób:  

a. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie dzia-

łających środków, 

b. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa lub porządku publicznego.

10. Ponadto zakazuje się:

a. używania i korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy w sposób niezgodny z ich przeznacze-

niem oraz niszczenia sprzętu służącego organizacji Pikniku oraz znajdującego się na terenie Pikniku, w tym 

oznaczeń i tablic informacyjnych, 

b. wchodzenia w miejsca lub stanowiska odgrodzone bez uprzedniej zgody Organizatora lub opiekuna danego 

stanowiska,

c. tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami lub innymi pojazdami bądź sprzętami, pod 

groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź usunięcia sprzętu przez służby porządkowe Organizatora,



d. zachowań prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i  bezpieczeństwa mogących stanowić 

zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby ,

e. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przeby-

wających na terenie wydarzenia, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów. 

f. zaśmiecania terenu Imprezy.

Organizator Pikniku może odmówić wstępu na Piknik osobom nieprzestrzegającym §2 pkt.3

11. Osoby, które nie będą przestrzegać zapisów pkt. 2-10 zostaną usunięte przez służby ochrony z terenu Pikniku. 

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia, Uczestnicy powinni:

a. natychmiast powiadomić służbę ochrony lub Organizatora, 

b. zastosować się do poleceń służby ochrony lub Organizatora,

c. opuścić w sposób wskazany przez służby ochrony lub Organizatora miejsce Pikniku. 

13. W  przypadku wyznaczenia przez Organizatora stref bezpieczeństwa, Uczestnicy powinni korzystać wyłącznie 

z wyznaczonych miejsc. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze i inne rzeczy uczestników Pikni-

ku, jeśli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy uczestnika.  

§3. Wykorzystanie wizerunku

1. Organizator oraz wyznaczone przez organizatora osoby mogą rejestrować przebieg wydarzenia dla celów doku-

mentacji oraz promocji lub reklamy wydarzenia organizatora. 

2. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany 

dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

3. Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo wykorzystania - w materiałach promocyjnych, informacyjnych i doku-

mentacyjnych, wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu utrwalonego podczas wydarzenia.

4. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że wstęp/udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z udzieleniem 

ich nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich 



wizerunku w związku z wydarzeniem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku 

i głosu utrwalonego w trakcie wydarzenia w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie. 

Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jest zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa 

w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Pozyskane dane osobowe w postaci ich wizerunku podlegać będą przetwarzaniu przez administratora, Admini-

stratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.  

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: iod@uni.lodz.pl

7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, jego promocji 

oraz w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów lub innych atrakcji organizowanych podczas wydarze-

nia (wykorzystane na miejscu w celu rozpoznania zwycięzców konkursów i wręczenia im drobnych nagród). 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§4. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu Pikniku z uzasadnionych powodów, np. 

siła wyższa (m.in. warunki atmosferyczne, powstałe ogólne zagrożenia). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Pikniku bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiąza-

ny do żadnej rekompensaty z tego tytułu. 

3. W razie wątpliwości dotyczących treści Regulaminu jego wyjaśnienie należy wyłącznie do Organizatora. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora: www.uni.lodz.pl 

oraz przy wejściu na teren Pikniku / AZS. 

5. Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i skutki wynikające z nieznajomości i nie-

przestrzegania przez uczestników wydarzenia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez konieczności zmiany zapisów niniejszego Regulami-

nu, w tym wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. 

Ważne telefony:

Telefon ratunkowy 112
Policja 997 

Straż pożarna 998 
Straż miejska 986 

Pogotwie ratunkowe 999


