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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W RODZINNYM PIKNIKU NAUKOWYM WNSIT 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udziału w Rodzinnym Pikniku Naukowym 

WNSiT – wydarzeniu organizowanym w ramach projektu pt.: „Popularyzacja i Nauka: PIN 

UŚ - Kod do przyszłości”, realizowanego na podstawie umowy SONP/SP/514084/2021, 

współfinansowanego z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, ustanowionego na 

podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 574, ze zm.) 

2. Organizatorem Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT jest Uniwersytet Śląski w 
Katowicach – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych z siedzibą w Katowicach przy ul. 
Bankowej 12. 

3. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT. 

4. Uczestnicy Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT mają obowiązek przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. Decydując się na wzięcie udziału w wydarzeniu Uczestnik 
akceptuje niniejszy Regulamin. 

5. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie; o wprowadzonych 
zmianach niezwłocznie poinformuje uczestników poprzez stronę internetową 
www.pinus.us.edu.pl.  

6. Informacje dotyczące organizacji Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT, miejsca jego 
realizacji oraz programu, znajdują się na stronie: www.pinus.us.edu.pl. 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje w dniach trwania Rodzinnego Pikniku Naukowego 
WNSiT. 

8. Wstęp na teren Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT jest bezpłatny. 

9. Organizator informuje, że Piknik Naukowy WNSiT nie stanowi imprezy masowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 
z 2009 r., poz. 62 poz 504 z późn. zm.). 

10. Miejscem realizacji Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT jest Wydział Nauk Ścisłych i 
Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Kampus Chorzów, ul. 75. Pułku 
Piechoty 1a, Chorzów, zwany dalej Strefą Pikniku. 

 

II. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW  

 

1. Celem Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT jest stymulowanie i podtrzymywanie 
zainteresowania społeczeństwa regionu naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i 
matematyką (STEM). 

2. Wydarzenie skierowane jest do uczniów i uczennic szkół (część pierwsza 
przedpołudniowa, wymagająca rejestracji) i wszystkich uczestników indywidualnych 
zainteresowanych udziałem w wydarzeniu (część druga popołudniowa, nie wymagająca 
rejestracji), w szczególności mieszkańców miasta Chorzów i regionu. 

3. Zasady rekrutacji na działań organizowanych w ramach wydarzenia opisane zostały w 
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - 
Kod do przyszłości”. 
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III. ZASADY PORZĄDKOWE 

  

1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych 
obowiązujących na terenie obiektu zgodnie z regulacjami Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Rodzinnym Pikniku Naukowym WNSiT za zgodą i na 
wyłączną odpowiedzialność osób sprawujących nad nimi opiekę (rodziców / opiekunów 
prawnych). 

3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia powinni przebywać́ na terenie Strefy 
Pikniku pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciele ustawowi 
małoletnich zobowiązani są̨ do podejmowania decyzji o udziale małoletnich w 
Rodzinnym Pikniku Naukowym WNSiT lub poszczególnych atrakcjach dostępnych w 
ramach jego programu z uwzględnieniem stanu zdrowia, predyspozycji i realnych 
możliwości małoletniego. Każdorazowo decyzja taka powinna być oparta na dbałości 
o zdrowie i bezpieczeństwo własne małoletniego jak i innych osób. 

4. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Strefy Pikniku zobowiązani 
są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych 
osób biorących udział w wydarzeniu.  

5. Każdy Uczestnik na własną odpowiedzialność i zgodnie z własną wolą podejmuje 
decyzję o przystąpieniu do udziału w jakichkolwiek atrakcjach zorganizowanych w 
ramach Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT, w tym w szczególności o charakterze 
rekreacji ruchowej. Uczestnik korzystający z atrakcji ma obowiązek bezwzględnego 
podporzadkowania się instrukcjom, nakazom oraz zakazom osób je prowadzących i 
nadzorujących. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w 
Strefie Pikniku. 

7. Za szkody wyrządzone na terenie Strefy Pikniku spowodowane przez osoby 
niepełnoletnie, odpowiedzialność ponosi osoba zobowiązana z mocy ustawy lub 
umowy do nadzoru nad osobą małoletnią – zgodnie z przepisami prawa, w 
szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 
r., poz. 1360, ze zm.); 

8. Uczestnicy, ze względu na ryzyko epidemiologiczne zobowiązani są nie wchodzić na 
teren Strefy Pikniku z objawami jakiejkolwiek choroby zakaźnej, w szczególności w 
przypadku przechodzenia choroby COVID-19. 

9. Rodzinny Piknik Naukowy WNSiT będzie rejestrowany. Uczestnictwo jest 
jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku 
Uczestnika na potrzeby nagrań i zdjęć utrwalonych podczas imprezy, 
wykorzystywanych i udostępnianych w sposób niekomercyjny, w tym na wszelkiego 
rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych 
(transmisja danych). 

10. Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, zwanym 
dalej w skrócie RODO. Wizerunek osób przebywających na terenie spotkania może 
zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez 
wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w 
szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Dane 
wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO.  
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11. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. 

Bankowa 12, 40-007 Katowice. W sprawach związanych z tymi danymi, można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@us.edu.pl. Klauzula 

informacyjna dla Kandydatów i Uczestników Projektu dotycząca przetwarzania danych  

osobowych znajduje się w dokumencie stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu 

realizacji i rekrutacji uczestników projektu pt.: „Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - Kod 

do przyszłości”. 

12. W trakcie Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT zabronione jest:  

1) Wnoszenie na teren Strefy Pikniku, a także posiadanie przez Uczestników broni 
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;  

2) Wnoszenie oraz posiadanie jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, 
szklanych, metalowych przedmiotów lub innych przedmiotów mogących 
stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika, 
flag, transparentów lub innych przedmiotów mogących utrudniać komfort 
przebywania w Strefie Pikniku innym Uczestnikom lub stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia innych Uczestników; gra na instrumentach muzycznych 
i korzystania z urządzeń nagłaśniających, które mogą̨ zagłuszać wydarzenie 
lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać jego przebieg;  

3) Wprowadzanie zwierząt bez trzymania ich na smyczy lub/i w sposób 
uniemożliwiający sprawowanie nad nimi bezpośredniej kontroli; 

4) Żebranie i sprzedaż obnośna, wykonywanie czynności niedozwolonych w 
miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody 
lub obrażenia;  

5) Prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym, kwestowanie, 
rozrzucanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych lub prowadzenie 
innej działalności na terenie Strefy Pikniku w czasie Pikniku bez uprzedniej 
zgody Organizatora;  

6) Prezentowanie w czasie trwania wydarzenia jakichkolwiek haseł i okrzyków 
prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, 
mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne 
osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy 
polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, 
sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu; 

7) Niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń 
i sprzętu oraz niszczenia trawników, krzewów i drzew, znajdujących się na 
terenie Strefy Pikniku. 

13. Na terenie Strefy Pikniku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu. 

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

15. Przedstawiciele firmy ochroniarskiej są uprawnieni do reagowania na wszelkiego typu 
akty wandalizmu i agresywne zachowania Uczestników. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) zmiany w programie Rodzinnego Pikniku Naukowego WNSiT spowodowane 
działaniem siły wyższej lub nieprzewidziane wypadki losowe; 
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2) zachowanie Uczestników podczas wydarzenia i następstwa z niego 
wynikające, w tym czasowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki 
śmiertelne; 

3) szkody materialne spowodowane przez Uczestników wydarzenia. 

17. Organizator lub inna osoba upoważniona do działania w jego imieniu ma prawo 
odmówić wstępu na teren Strefy Pikniku lub odpowiednio nakazać jej opuszczenie:  

1) Uczestnikowi, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych 
Uczestników lub innych osób przebywających na terenie Strefy Pikniku lub nie 
zastosuje się bezzwłocznie do poleceń Organizatora lub osób przez niego 
upoważnionych, w tym do poleceń ochrony;  

2) Uczestnikowi, który nie będzie przestrzegać Regulaminu lub przepisów prawa. 

18. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i 
zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Rodzinnego 
Pikniku Naukowego WNSiT oraz regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Pikniku Rodzinnego w terminie do 1 
dnia przed wyznaczoną datą jego rozpoczęcia w przypadku wystąpienia bardzo złych 
warunków atmosferycznych: deszczu, burzy, silnych wiatrów potencjalnie 
zagrażających zdrowiu lub życiu Uczestników i/lub personelu Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za dokonane przez Uczestników 
zniszczenia na terenie Strefy Pikniku, obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie.  

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie Strefy Pikniku, obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że 
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze 
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki 
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 
elektryczną, ciepło, światło, stan zagrożenia epidemiologicznego itp. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednio przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.pinus.us.edu.pl. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu zakończenia 

wydarzenia przez Organizatora. 

http://www.pinus.us.edu.pl/

