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REGULAMIN ”Kosmicznego Pikniku Naukowego”
w Klubie PAPIERNIK w Żywcu

1. Wydarzenie pt. „Kosmiczny Piknik Naukowy” (zwane dalej „Piknikiem)”, o którym mowa w niniejszym
regulaminie jest skierowane do wszystkich pełnoletnich osób, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych. W wydarzeniu mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem
przebywania pod opieką osoby dorosłej (rodzica, opiekuna prawnego) lub pod warunkiem dostarczenia
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu).
Organizatorem Pikniku jest Żywiecka Fundacja Rozwoju (dalej „Organizator”) z siedzibą w Żywcu
(34-300), ul. Dworcowa 2.
2. Piknik odbywać się będzie w dniu 4 września 2021r. w godzinach 11:00–17:00, na terenie Miejskiego
Centrum Kultury „Klubu Papiernik” (teren Żywiec – Zabłocie). Na terenie Pikniku będzie działał punkt
informacyjny, obsługiwany przez przedstawicieli Organizatora, na którym będzie dostępny niniejszy
Regulamin w formie drukowanej do wglądu.
3. Uczestnicy/-ki Pikniku wymienieni/-ne w pkt 1 niniejszego Regulaminu są zobowiązani/-e do
zachowania się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązującymi na terenie
„Klubu Papiernik” w Żywcu, poleceń udzielanych przez obsługę Pikniku i instrukcji graficznych
rozmieszczonych na terenie Pikniku. Podczas Pikniku obowiązują również zasady zawarte w
Regulaminie ASTROEVENTU „Misja po Układzie Słonecznym” w klubie PAPIERNIK w Żywcu.
4. Stanowiska Pikniku będą znajdowały się w wyznaczonych lokalizacjach na terenie Klubu Papiernik w
Żywcu-Zabłocie, o czym informować będzie personel obsługujący Pikniku (dalej „obsługa
organizatora”).
5. Uczestnictwo w Pikniku jest bezpłatne, a wejście na teren Pikniku będzie regulowane za pomocą
systemu kolejkowego. Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do pilnowania swojego miejsca kolejkowego
we własnym zakresie i z zachowania obowiązujących reżimów sanitarnych.
6. Z uwagi na obowiązujący stan pandemii COVID-19 w Polsce, oczekujące w kolejce osoby powinny
zachować odległość 1 m od innych oczekujących, stosując się m.in. do oznaczeń na podłodze. Zarówno
obsługa jak i osoby zgłaszające się do punktu informacyjnego zobowiązane są do zakrywania ust i nosa
za pomocą maseczki. Na stanowisku informacyjnym udostępnione są środki do dezynfekcji, których
zaleca się użyć przed wejściem na teren Pikniku. Wykonawca zastrzega, że jeśli osoba chcąca wziąć
udział w misji bądź jej uczestnik nie stosuje się do zaleceń związanych z zachowaniem dystansu, nie
spełnia obowiązku zasłaniania ust i nosa lub w inny sposób nie stosuje się do reżimu sanitarnego, w
takim wypadku obsługa może odmówić udziału w Pikniku oraz nie wyrazić zgody na wejście na teren
Pikniku.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników wnoszone jak i pozostawione
w środku lub przed namiotem.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie uczestników
wywołanych częściowym bądź całkowitym odwołaniem Pikniku lub zmianą godziny jej rozpoczęcia
oraz zakończenia, a w szczególności z tytułu obostrzeń sanitarnych, wymogów techniczno-logistycznych
czy też limitowaniem liczby osób mogących brać udział jednocześnie w warsztatach itp.

W trakcie trwania Pikniku zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna oraz filmowa z udziałem
uczestników biorących udział w warsztatach. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku oraz pozostających pod jego opieką nieletnich i/lub niepełnosprawnych uczestników dla
celów promocyjnych i sprawozdawczych projektu „Zapraszamy do Zabłocia – ZaPALamy do działania”,
współfinansowanym ze środków RPOWŚL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny
oś priorytetowa IX. Włączanie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja, a także w związku z
organizacją i prowadzeniem Pikniku na rzecz Żywieckiej Fundacji Rozwoju, na polach eksploatacji
obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie,
zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach,
raportach oraz portalach społecznościach wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora, a także
podmiotów finansujących.
9. Uczestnik biorąc udział w Pikniku rozumie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Wejście
na teren Pikniku jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad jak i zasad określonych w
Regulaminie ASTROEVENTU „Misja po Układzie Słonecznym” w klubie PAPIERNIK w Żywcu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, zastosowanie mają przepisy polskiego
Kodeksu Cywilnego.
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ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ DZIECKA W KOSMICZNYM PIKNIKU NAUKOWYM
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...................................................... (imię i nazwisko) na udział
w KOSMICZNYM PIKNIKU NAUKOWYM, organizowanym przez Żywiecką Fundację Rozwoju w Klubie Papiernik
w Żywcu w dniu 4 września 2021 roku.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Kosmicznego Pikniku Naukowego,
dostępnego na stronie www.zfr.org.pl oraz w wersji drukowanej w punkcie informacyjnym Organizatora.
W związku z udziełem mojego dziecka w Kosmicznym Pikniku Naukowym udzielam Żywieckiej Fundacji
Rozwoju, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego
dziecka/ podopiecznego tj. …………………………………… (Imię i nazwisko dziecka) bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną
przez w/w organizację, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach (druk), w opracowaniu
materiałów promocyjnych, umieszczenie na stronach Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

………………………………
………
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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