
REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO 
odbywającego się 16.06.2018 r. na terenie zewnętrznym na osiedlu Stabłowice 
pomiędzy budynkami przy ul. WOJANOWSKIEJ 30-48 we Wrocławiu 
 
Organizator: 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 
102/104, 51-148 Wrocław 
 
 
Zasady ogólne: 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania „PIKNIKU RODZINNEGO" 
2. Wszystkie osoby biorące udział w „PIKNIKU RODZINNYM" są zobowiązane do przestrzegania 
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu. 
3. Każdy Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego 
Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu. 
Zasady szczegółowe: 
1. Udział w „PIKNIKU RODZINNYM " jest bezpłatny, mogą w nim brać udział dzieci przebywające pod 
opieką rodziców lub opiekunów oraz ich rodziny. 
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. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb 
porządkowych. 
5. Uczestnicy „PIKNIKU RODZINNEGO" są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich 
urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora/właściciela obiektu. 
6. Opiekun Prawny, 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 zwanego 
Piknikiem. 
7. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami „PIKNIKU RODZINNEGO" i nie odpowiada 
za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonego na Wydarzenie. Organizator dołoży 
wszelkich starań aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na 
Piknik. 
8. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych z późniejszymi zmianami w celach związanych z uczestnictwem w Imprezie. Dane 
osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności.  
 
Na terenie, na którym odbywa się PIKNIK RODZINNY obowiązuje bezwzględny zakaz: 
1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających. 
2. Palenia tytoniu. 
3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa. 
Osoby nie przestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą 
pociągnięte do odpowiedzialności. 
Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości: 
na terenie obiektu i na stronie internetowej organizatora: www.tbs-wroclaw.com.pl . 

http://www.tbs-wroclaw.com.pl/

