
 

REGULAMIN WYDARZENIA 

Piknik „Barwy jesieni” 

 

 

§ 1 
Organizator wydarzenia 

 
Piknik „Barwy jesieni”, zwany dalej Piknikiem, organizowany jest  przez Policealne Studium 
Animatorów Kultury w Krośnie, przy ul. Mirandoli Pika 8 w Krośnie. 

 
§ 2 

Cel wydarzenia 
 

Celem wydarzenia jest integracja środowiska lokalnego oraz aktywne i twórcze spędzanie czasu 
wolnego. Dodatkowo Piknik będzie promocją działalności Studium w środowisku lokalnym, a także 
umożliwi wykorzystanie przez słuchaczy Studium wiedzy i umiejętności w praktyce. 

 
 

§ 3 
Adresaci wydarzenia 

 
Środowisko lokalne – dzieci, młodzież, dorośli oraz absolwenci Studium. Osoby niepełnoletnie będą 
mogły wziąć udział pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Udział w Pikniku jest bezpłatny. 

 

§ 4 
Miejsce i czas realizacji wydarzenia 

 
Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno,  
dnia 24.09.2022 r. w godzinach od 15.00 do 20.00.  

 

§ 5 
Działania realizowane przez organizatora 

 
Podczas Pikniku organizator planuje poniższe atrakcje, prowadzone przez pracowników i słuchaczy 
Studium: 

 gry i zabawy w plenerze; 
 warsztaty fotograficzne; 
 tańce integracyjne; 
 działania plastyczne i muzyczne; 
 malowanie twarzy; 
 czytanie bajek; 
 projekcja filmowa realizowana przez Fundację GraTy; 
 wręczenie zdjęć portretowych wykonanych podczas akcji Krośnianie w obiektywie, która była 

organizowana w Centrum Handlowym VIVO! Krosno; 
 strefa relaksu. 
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§ 6 
Zasady porządkowe obowiązujące podczas Pikniku 

 
1. Teren Pikniku będzie otwarty dla uczestników imprezy w godzinach 15.00 – 20.00 w dniu Pikniku. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad 
nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych). 

3. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są 
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na 
tym wydarzeniu. 

4. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować 
się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa  
i porządku. 

5. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi 
publicznemu nie będą wpuszczane na teren Studium. 

6. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji 
technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu. 

7. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy uczestnik Pikniku wyrządzi 
szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich,  
w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem. 

8. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie 
uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie. 

9. Uczestnicy Pikniku mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są 
zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz 
palenia. 

10. Zakazuje się: 

a) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Pikniku; 
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pikniku; 
c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Pikniku; 
d) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, 

materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
e) palenia tytoniu; 
f) przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie Pikniku; 
g) wzniecania ognia; 
h) poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rolkami itp.; 
i) tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, czy innymi pojazdami 

bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź usunięcia sprzętu 
przez służby porządkowe; 

j) zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku  
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżające inne 
osoby; 

k) przebywania na terenie obiektu przed godziną 15.00 i po godz. 20.00; 
l) wprowadzania psów; 
m) w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić 

organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 
organizator Pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb 
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.  
Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba 
odpowiedzialna za Piknik. 
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§ 7 
Obowiązek informacyjny 

 
Zgodnie 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. Urz. UE L 
119/1 z 4.5.2016 r.) dalej „RODO”, informuję, że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie 
(PSAK w Krośnie) mające swoją siedzibę przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno, nr telefonu 
kontaktowego 13 432 05 44, adres poczty elektronicznej email: psak@studiumkrosno.pl 

Inspektor ochrony danych 

Może Pani/Pan kontaktować się również z wyznaczonym przez PSAK w Krośnie Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 
Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na email: 
iod@studiumkrosno.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

Dokumentacja fotograficzna wykonana w związku z Piknikiem „Barwy jesieni” przez PSAK w Krośnie, 
będzie publikowana w celu promocji działań szkoły, na stronie internetowej oraz na portalu 
społecznościowym Fanpage (Facebook) PSAK w Krośnie, a także w materiałach dokumentacyjnych 
imprezy.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie akceptacji regulaminu Pikniku „Barwy 
jesieni”, tj. zgodnie z art. 6 lit. b) RODO. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych 
przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia, a także osobom odwiedzającym wystawy 
fotograficzne, stronę internetową oraz fanpage PSAK Krosno na portalu społecznościowym (Facebook). 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu 
przetwarzania. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych  
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r.  

  

mailto:psak@studiumkrosno.pl
mailto:iod@studiumkrosno.pl


4 
 

§ 8 
Uwagi końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 
Warsztatów. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego 
regulaminu.  

2. Biorąc udział w Pikniku, uczestnicy akceptują treść i zasady niniejszego regulaminu,  
a odwołania nie będą uwzględniane.  

3. Podczas Pikniku będzie realizowana dokumentacja zdjęciowa mająca na celu promocję 
Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie w przyszłości. 

4. Materiał fotograficzny stworzony podczas Pikniku, będzie wykorzystywany przez organizatora  
w przyszłości, poprzez publikację na stronie internetowej, na portalu społecznościowym 
fanpage’u  (Facebook) oraz na wystawach fotograficznych Studium. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 


