REGULAMIN IMPREZY
„Śląski Piknik Kardiologiczny”
w dniu 3.06.2017 r.
Organizatorzy:
Fundacja Elektrokardiologia Ochojec
ul. Ziołowa 45-47
40-635 Katowice
NIP: 954261743 REGON: 240814449 KRS: 000296037
Stadion Śląski Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24/203,
40-029 Katowice
NIP: 9542745209 REGON: 243373827 KRS: 0000477883
Zasady Ogólne:
Podczas trwania imprezy uczestników obowiązują regulamin imprezy „Śląski Piknik
Kardiologiczny” oraz regulaminy obiektów „Stadion Śląski” Sp. z o.o.
Zasady Szczegółowe:
1. Teren obiektów treningowych Stadionu Śląskiego w Chorzowie, na którym odbywać się
będzie impreza, zwany dalej terenem pikniku, będzie otwarty dla uczestników w godzinach
11.00 – 18.00 w dniu trwania pikniku – 3.06.2017r.
2. Udział w „Śląskim Pikniku Kardiologicznym” jest bezpłatny, mogą w nim brać udział
dowolne osoby, w tym dzieci przebywające pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych
3. W ramach imprezy zorganizowane będą:
 występy artystyczne,
 atrakcje dla dzieci i dorosłych,
 badania diagnostyczne w zakresie profilaktyki chorób serca (liczba miejsc ograniczona),
 porady z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia,
 wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy
i bezpieczeństwa na drodze.
4. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające
porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania „Śląskiego
Pikniku Kardiologicznego”.
5. Uczestnicy „Śląskiego Pikniku Kardiologicznego” zobowiązani są zachowywać się w sposób
nie zagrażający sobie i innym.
6. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb
porządkowych.
7. Uczestnicy „Śląskiego Pikniku Kardiologicznego” są zobowiązani do poszanowania sprzętu
artystów, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność
organizatora i właściciela obiektu.
8. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do służb porządkowych lub
organizatora imprezy.
9. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do
służby medycznej dyżurującej na terenie obiektu.
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania „Śląskiego Pikniku
Kardiologicznego” ze względu na załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających
niebezpieczeństwo dla Uczestników.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprezy bez
podawania przyczyn.
12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy
powinny:
a. natychmiast powiadomić pracowników ochrony lub organizatorów imprezy,
b. unikać paniki,
c. stosować się do poleceń i komunikatów pracowników ochrony, służb ratowniczych i
Policji,
d. w sposób spokojny i opanowany kierować się poza teren objęty zagrożeniem,
e. nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, wykonywania zdjęć i filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem
w imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania
w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych wraz z prawem do ich modyfikowania.
14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Organizatora.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu
w trakcie trwania „Śląskiego Pikniku Kardiologicznego”.
Na terenie, na którym odbywa się Śląski Piknik Kardiologiczny obowiązuje bezwzględny zakaz:
 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków
odurzających,
 palenia tytoniu,
 wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych,
 wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych,
 wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników „Śląskiego Pikniku
Kardiologicznego”,
 przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu,
 rzucania przedmiotami,
 wzniecania ognia,
 załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone,
 wprowadzania na teren obiektu psów bez smyczy i kagańca,
 parkowania i poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi (nie dotyczy pojazdów
upoważnionych przez organizatora),
 zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne
osoby.
Z terenu imprezy usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny
lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy oraz obiektów.

Organizatorzy
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