
REGULAMIN PIKNIKU LITRACKIEGO 

„WSPÓLNE CZYTANIE – DZIECI WSPIERANIE” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikników Literackich  w dniach 13.06.2021; 

19.06.2021 ; 20.06.2021 i 22.08.2021 r. w godzinach od 15.00 do 18.00. 

2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na 

terenie, na którym odbywa się będą Pikniki Literackie. 

3. Każdy Uczestnik/Rodzic/Opiekun biorący udział w Piknikach winien zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień 

Regulaminu. 

4. Organizatorem Pikników Literackich jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, 

ul. Mickiewicza 5, 32 – 700 Bochnia. Pikniki odbywają się w ramach realizacji projektu „Magia 

z czytania”, dofinasowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. 

§ 2 Zasady porządkowe obowiązujące podczas pikniku 

1. Pikniki Literackie mają charakter otwarty i są bezpłatne. Prawo wstępu mają dzieci, młodzież   

i dorośli. 

2. Uczestnicy Pikników Literackich oraz wszystkie osoby, znajdujące się w miejscu odbywania  

się pikników, zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie. 

3. Opiekun Prawny/Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy nieletni uczestnik 

Pikników wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

względem osób trzecich przebywających na terenie wyznaczonym dla wydarzeń zwanych 

Piknikami Literackimi. 

4. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikników i nie odpowiada za mienie 

Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie. 

5. Zakazuje się: 

 niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na terenie imprezy, 

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, 

materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków,  palenia tytoniu, 

 jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pikniku, a w szczególności rzucania 

jakichkolwiek przedmiotów. 

6. Organizator może utrwalać przebieg Pikników Literackich dla celów dokumentacji oraz 

promocji lub reklamy imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.  

7. Wizerunek osób przebywających na terenie imprez może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. Udział w Piknikach  jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na 

wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy. 

8. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r.      

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych 



z uczestnictwem w imprezie. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności. Dane 

osobowe uzyskane od uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą 

przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów 

związanych z realizacją Pikników. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych        

i do ich poprawiania 

9. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Organizator. 

Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach Pikników Literackich odbywać się 

będzie zgodnie z obowiązującym prawem. 

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursów oraz innych atrakcji podczas Pikników Literackich. 

11. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w Konkursach oraz innych atrakcjach.  

12. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane osobowe:  imię i nazwisko. 

13. Każdy Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania          

o wynikach Konkursów i atrakcji. 

14. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

15. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej podczas pikniku.     

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 np.: warunki atmosferyczne, awarie lub 

zakłócenia pracy urządzeń technicznych, i in.  

17. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w punkcie 

informacyjnym na terenie imprez. 

18. W kwestiach dotyczących przebiegu Pikników Literackich, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający 

należy do Organizatora. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 


