REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
w dniu 4.09.2022r.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Rodzinnego w dniu 4.09.2022r.
w godzinach od 12:00 do 16:00 i zwanego dalej „Imprezą”.
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie, na którym odbywa się Piknik Rodzinny – Plac zabaw, ul. V Poprzeczna 22 Anin.
3. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku Rodzinnym są zobowiązane do przestrzegania
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Placu zabaw przy ul. V Poprzecznej 22
oraz aktualnych wytycznych epidemiologicznych.
4. Każdy Rodzic/ Opiekun Prawny/ Uczestnik biorący udział w Pikniku Rodzinnym winien
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym oznacza
zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na Pikniku Rodzinnym i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się
Impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
6. Piknik Rodzinny ma charakter otwarty. Pierwszeństwo wstępu mają dzieci i młodzież wraz z
rodzicami.
7. Wstęp na Piknik Rodzinny jest bezpłatny.
8. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku Rodzinnym na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych).
9. Za przeprowadzenie poszczególnych konkursów oraz konkurencji, odpowiadają osoby
prowadzące dany konkurs/ konkurencję oraz osoby obsługujące przygotowane stanowisko.
10. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy,
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
osób obecnych na tej Imprezie.
11. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy,
muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora Pikniku mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku.
12. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, zagrażające porządkowi
publicznemu oraz zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczestników, nie będą wpuszczane
na teren obiektu w czasie trwania Pikniku Rodzinnego.
13. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń
i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela
obiektu.
14. Opiekun Prawny lub/i Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik Pikniku
Rodzinnego wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności
względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia –
Imprezy.
15. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie
uczestników pozostawione na terenie wydzielonym dla Imprezy.
16. Organizator oraz wyznaczone przez organizatora osoby mogą utrwalać przebieg Pikniku
Rodzinnego dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy organizatora oraz
sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może

zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych przez okres nie dłuższy niż 5 lat
17. Udział w Pikniku Rodzinnym jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie Imprezy.
Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w celach
związanych z uczestnictwem w Imprezie. Dane osobowe są zbierane na zasadzie
dobrowolności. Dane osobowe uzyskane od uczestników zgodnie z postanowieniami
Regulaminu będą przechowywane w bazie danych organizatora. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy.
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 WarszawaAnin.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
22. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Monika Stemplewska, email:
biuro@icdo.pl

