
REGULAMIN IMPREZY 

„100-lecie OSP Glinianka” 

odbywającej się w dniu 27 sierpnia 2017 r. 

 

Rozdział I 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Organizatora pikniku pn. 100-lecie OSP Glinianka 

Gminę Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, dalej „Gmina”, oraz 

współorganizatorów: 

1) Ochotniczą Straż Pożarną w Gliniance, ul. Napoleońska 48, 05-408 Glinianka, dalej 

„OSP”, 

2) Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna, dalej 

„GOK”, 

3) Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”,  

ul. Napoleońska 36, 05-408 Glinianka, dalej „Stowarzyszenie” 

na podstawie art. 34 i nast. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862). 

2. Impreza „100-lecie OSP Glinianka”, zwana dalej „Piknikiem”, odbędzie się w dniu 27 

czerwca 2017 r. w Gliniance przy ul. Wawrzynieckiej i Napoleońskiej. 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą 

przebywały na terenie, na którym przeprowadzany jest Piknik. Każda osoba przebywająca 

na tym terenie w czasie trwania Pikniku obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Pikniku poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzony jest Piknik, a także urządzeń znajdujących się na nim.  

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:  

1) „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatorów osoby, w tym 

pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do 

dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Pikniku, 

2) „Teren Pikniku” oznacza wyznaczony teren, obejmujący działkę nr 126/4 z obr. 

Glinianka, położoną przy ul. Wawrzynieckiej, na którym przeprowadzany jest Piknik, 

3) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Pikniku.  

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 

59, 05-462 Wiązowna, na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl, a także w siedzibach 

współorganizatorów i na ich stronach internetowych, wywieszony podczas trwania Pikniku 

na jej terenie. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Rozdział II 

Uczestnicy Pikniku 

1. Piknik odbywa się w godzinach 13:00 – 22:30. 

2. Wstęp na teren Pikniku jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym 

wydarzeniem.  

3. Uczestnicy Pikniku muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób 

zabezpieczających Piknik.  

4. Uczestnicy Pikniku są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób.  

5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Pikniku wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na 

ich odpowiedzialność.  

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Pikniku:  

1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  



2) materiałów wybuchowych,  

3) wyrobów pirotechnicznych, 

4) materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

5) napojów alkoholowych,  

6) napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, 

7) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

7. Ponadto zakazuje się wprowadzania na Teren Pikniku zwierząt - wyjątek stanowią osoby 

niepełnosprawne z przeszkolonym psem przewodnikiem, na smyczy i w obroży, rowerów, 

skuterów, motorów, quadów, a także prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek 

działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Pikniku.  

7. Organizator Pikniku może odmówić wstępu na Piknik oraz przebywania na nim osobom:  

1) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 

2) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 

środki lub substancje psychotropowe, 

3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Pikniku.  

8. Kto wnosi lub posiada na Teren Pikniku broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze 

ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności. 

9. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pikniku, 

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się 

do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Sprawy sporne rozwiązywane są w porozumieniu  

z Organizatorem. 

10. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę.  

11. Uczestnicy Pikniku mogą zwiedzać Izbę Regionalną w Gliniance, ul. Napoleońska 36. 

Przewodnikami po izbie są członkowie Stowarzyszenia, a zwiedzają musza przestrzegać 

regulaminu izby. 

 

Rozdział III 

Informacje ogólne o „Sójce glinieckiej” 

1. W trakcie trwania Pikniku odbywać się będzie jarmark „Sójka gliniecka” oraz konkurs 

wypieków. Ich organizatorem jest GOK oraz Stowarzyszenie.  

2. Zgłaszając udział w jarmarku Wystawca oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem oraz przyjmuje jego postanowienia do stosowania. 

3. Bezpłatnie podczas Jarmarku mogą wystawiać swoje produkty lub prezentować 

działalność: osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty, których głównym 

przedmiotem działalności jest kultura i sztuka ludowa, a także rzemieślnicy  

i rękodzielnicy, producenci zdrowej żywności. 

4. Dopuszcza się udział Wystawców dziedzin pokrewnych, np. producentów naturalnych 

kosmetyków, poduszek z łuską gryki itp. Zgłoszenia takich Wystawców powinny zawierać 

wskazanie, w jaki sposób działalność wystawcy związana jest z głównym tematem 

jarmarku. 

5. Odpłatnie w części wystawowej Pikniku mogą uczestniczyć wystawcy (osoby fizyczne lub 

prawne) niewymienieni w pkt. 3 - 4, jeśli zawarli umowę najmu (ustną lub pisemną) z 

firmą GRUPA ANC Wojciech ANC reprezentowaną przez Wojciecha Anca, tel. 502 253 

369, odpowiedzialną za przygotowanie logistyczne Pikniku. 

6. Zgłoszenia płatnego udziału w Pikniku przyjmowane są do dnia imprezy lub  

do wyczerpania powierzchni wystawowej. Organizator zastrzega sobie prawo  

do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń. 



7. Powierzchnia stoiska bezpłatnego nie może przekroczyć 15 m2. 

8. Warunkiem bezpłatnego udziału w jarmarku: 

1) wypełnienie formularza wystawcy w sposób czytelny i kompletny, 

2) podpisanie formularza wystawcy przez osobę lub osoby umocowane prawnie 

do reprezentowania podmiotu zgłaszającego uczestnictwo, 

3) dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza wystawcy do 14.08.2017 r. do 

GOK w sposób określony w formularzu, 

4) uzyskanie od GOK potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w trybie określonym 

w formularzu. 

9. Wystawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że prezentowane przez niego 

produkty: 

1) nie są wynikiem produkcji masowej, zostały wykonane ręcznie lub maszynowo w 

przypadku małych serii autorskiego projektu (dla artystów i rękodzielników); 

2) są pochodzenia naturalnego i wykazują pozytywny wpływ na zdrowie (dla producentów 

zdrowej żywności). 

10. Formularz zgłoszeniowy wystawcy przygotowany i dystrybuowany jest przez GOK i 

Stowarzyszenie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail). 

Formularz zgłoszeniowy wystawcy dostępny jest również na stronie internetowej 

www.gok-wiazowna.pl. 

11. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania formularzy. 

12. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc wystawowych mają Wystawcy deklarujący 

przeprowadzenie pokazu, warsztatów lub degustacji w ich stoiskach. 

13. GOK ustosunkuje się do każdego otrzymanego zgłoszenia do 17.08.2017 r. 

14. GOK zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

15. Wystawcom zapewnia się na czas trwania pikniku nieodpłatny dostęp do:  

1) kabin WC, 

2) pojemników na odpady.  

Korzystanie z tych elementów jest powszechne i nie wymaga zgłoszenia na formularzu 

Wystawcy. 

16. Zapewniony zostanie także dostęp do energii elektrycznej, po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Wystawcy chcący skorzystać z energii elektrycznej muszą posiadać przedłużacz  

o długości < 25 m, 3 x 2,5 mm OW, atestowany. Urządzenia niespełniające tych 

parametrów nie będą mogły być wykorzystane do udostępnienia energii elektrycznej. 

17.  Nie zapewnia się dostępu do wody. 

 

Rozdział IV 

Stoiska wystawowe „Sójki glinieckiej” 

1. Budowa stoisk rozpoczyna się w dniu 27.08.2017 r. o godzinie 10:00 i musi zostać 

zakończona do godz. 12:00 tego samego dnia.  

2. Lokalizację stoiska wskazuje GOK. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników Pikniku 

zabrania się ustawiania stoiska w miejscu innym niż wskazane przez GOK. 

3. Do godz. 12:00 wszystkie samochody i pojazdy mechaniczne bezwzględnie muszą 

opuścić teren Pikniku. 

4. Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko na wyznaczonych parkingach. W żadnym 

przypadku nie jest dopuszczalne parkowanie w miejscach do tego niewyznaczonych. 

5. Przed rozpoczęciem budowy stoiska wystawca zobowiązany jest zgłosić się do GOK w 

celu ustalenia lokalizacji stoiska. 

6. W przypadku posiadania przez wystawcę stoiska lub asortymentu innego niż 

zadeklarowane w formularzu wystawcy, GOK zastrzega sobie prawo do zmiany 

lokalizacji stoiska, odmowy udziału wystawcy w Pikniku lub pobrania kwoty za wynajem 

powierzchni wystawowej. 

http://www.gok-wiazowna.pl/


7. Po zakończeniu czasu budowy stoisk, o którym mowa w ust. 1, na terenie Pikniku nie 

mogą pozostać pojazdy mechaniczne dostawcze i osobowe, a teren wokół stoiska danego 

uczestnika musi zostać uporządkowany. 

8. Wszelkie naprawy, przebudowy stoisk, dostawy towaru mogą być prowadzone wyłącznie 

poza godzinami Pikniku, które są określone w par. 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 

jednak nie wcześniej niż przed upływem 1 godziny przed otwarciem Jarmarku i nie 

później niż dwie godziny po jego zamknięciu. 

9. Wystawca zobowiązany jest swoją ekspozycję urządzić w taki sposób, by nie stanowiła 

zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Jarmarku. Stoisko, 

eksponaty, dekoracje oraz pozostałe elementy ekspozycji powinny być zabezpieczone 

przed wywróceniem, upadkiem, uniesieniem przez wiatr itp. Całkowita odpowiedzialność 

za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na wystawcy. 

10. Demontaż stoisk odbywa się w dniu 27.08.2917 r. w godzinach 22:00 – 23:00,  

a w przypadku złych warunków atmosferycznych  - po ustaleniu z GOK. Po zakończeniu 

demontażu stoiska wystawca zobowiązany jest pozostawić teren po stoisku w stanie 

niepogorszonym i uporządkowanym. 

11. Maksymalne, indywidualne nagłośnienie stoiska nie może być wyższe niż 40 Db. 

Zabronione jest kierowanie kolumn głośników w stronę sąsiednich stoisk.  

12. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audiowizualnych, wystawca 

zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności związanych z publicznym 

odtwarzaniem oraz innymi prawami, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

13. Zabrania się mocowania i podwieszania elementów ekspozycji lub stoiska do drzew lub 

infrastruktury technicznej, np. słupów energetycznych. 

14. Wystawca prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem 

zezwolenia lub koncesje, zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty zezwalające na 

prowadzenie takiej działalności. 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez wystawcę  

w trakcie Pikniku, ani za szkody lub ubytki w mieniu wystawców, spowodowane przez 

osoby trzecie, wyłącznie z winy poszkodowanego lub spowodowane siłą wyższą, 

pożarem, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą. 

16. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (eksponaty, 

sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne 

pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Jarmarku, jak i na okres montażu 

i demontażu stoisk. 

17. Wystawca może prowadzić działalność reklamową i handlową wyłącznie w obrębie 

własnego stoiska w taki sposób, by nie zakłócać działalności sąsiednich stoisk  

i nie powodować utrudnień w Pikniku. 

18. Wszelka reklama poza stoiskiem może się odbywać jedynie w formach ustalonych  

z GOK oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Reklama umieszczona bez zgody GOK 

będzie usuwana na koszt i odpowiedzialność wystawcy. 

19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw uczestników targów, 

wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru przemysłowego, 

praw autorskich itp.  

 

Rozdział V 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Pikniku oraz porządek 

podczas jego trwania, poprzez m.in.:  

1) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru, 

2) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.  



2. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania 

Pikniku, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk.  

3. Organizator utrwala również przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy Pikniku i imprez w obecnym roku i przyszłych latach na potrzeby Organizatora 

oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Pikniku może zostać 

utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.  

4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie: 

1) że Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, 

sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, 

udzielenia pierwszej pomocy medycznej, 

2)  udziału strażaków – ochotników w Pikniku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Pikniku z uzasadnionych 

powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do 

ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej 

konsultacji i rekompensaty.  

6. Na terenie Pikniku zabrania się prowadzenia wszelkiego rodzaju kwest i zbiórek 

publicznych.  

 

Rozdział VI 

Służby Porządkowe 

Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, 

są uprawnione zgodnie z przepisami do:  

1) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby  

te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,  

2) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem Pikniku, a w przypadku niewykonania 

takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pikniku,  

3) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia 

ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych 

przepisach prawa, 

4) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.   

 


