
REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU 
PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

 
odbywającego się dnia 14 czerwca 2019 roku 

w godzinach 17:00-23:00 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania Rodzinnego Pikniku Pracowników Politechniki 
Łódzkiej, odbywającego się  w dniu 14 czerwca 2019 roku, zwanego dalej Piknikiem. 

2. Teren Kampusu B Politechniki Łódzkiej, zwany dalej terenem Pikniku, będzie otwarty dla 
uczestników Pikniku w godzinach 16.45 - 23.00, w dniu 14 czerwca 2019 roku. 

3. Organizatorem Pikniku jest Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej. 

4. Wstęp na teren Pikniku jest bezpłatny dla jego uczestników. 

5. Wstęp na Piknik jest możliwy tylko za okazaniem zaproszenia. Na jedno zaproszenie może wejść 
jeden uczestnik wraz z jedną dorosłą osobą towarzyszącą lub dziećmi. Zaproszenia można odebrać w 
dziekanatach i sekretariatach jednostek PŁ. 

6. Każde zaproszenie zawiera vouchery. Przy wydawaniu poczęstunku przez obsługę firmy 
cateringowej, należy wręczyć odpowiedni voucher. 

7. Miejscem do dyspozycji uczestników Pikniku jest teren Pikniku w obszarze pomiędzy budynkiem 
Biblioteki Politechniki Łódzkiej (B22), Działem Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych (B-16), 
Instytutem Papiernictwa i Poligrafii (B-17) oraz Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym 
Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”. Uczestnicy nie mogą wchodzić na pozostałą część Kampusu B. 

8. Na terenie Pikniku zostaną udostępnione toalety przenośne z umywalkami i umywalki wolnostojące 
dla uczestników Pikniku. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych z karetką pogotowia dla zabezpieczenia 
medycznego Pikniku. 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w trakcie Pikniku, Organizator powierza pracownikom 
Straży P.Ł. 

11. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

12. Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na 
terenie Kampusu oraz poszanowania prawa własności Politechniki Łódzkiej, w tym sprzętów, 
wszelkich urządzeń, instalacji technicznych oraz innego mienia. To samo dotyczy mienia firmy 
cateringowej i firmy eventowej, a także innych uczestników. 

13. W Pikniku mogą uczestniczyć dzieci pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów. Za 
bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie. Organizator nie sprawuje opieki nad dziećmi 
podczas trwania Pikniku. 

14. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających, lub w inny sposób zagrażające 
bezpieczeństwu innych uczestników nie zostaną wpuszczone na teren Pikniku i będą z terenu Pikniku 
wypraszane. 



15. Zabrania się wnoszenia na teren Pikniku alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych 
substancji, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków oraz innych przedmiotów lub substancji 
stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego. Na teren Pikniku nie można wprowadzać 
zwierząt. 

16. Na terenie Pikniku zabrania się tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, 
czy innymi pojazdami bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź 
usunięcia sprzętów przez służby porządkowe. 

17. Osoby przybywające na teren imprezy mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed 
wejściem na teren Pikniku, jak również na jego terenie. 

18. Służba porządkowa ma prawo użycia wszelkich dozwolonych prawnie środków w stosunku do osób 
zakłócających porządek Pikniku. 

19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy natychmiast 
powiadomić Straż Pożarną, służby porządkowe oraz Organizatora, a jednocześnie osoby bezpośrednio 
zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. 

20. Uczestnicy Pikniku mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający sobie i innym 
uczestnikom. 

21. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości należy zgłaszać do ratowników 
medycznych, dyżurujących podczas imprezy w karetce pogotowia oraz do Organizatora Pikniku. 

22. Wizerunek osób przebywających na terenie Pikniku może zostać utrwalony (w tym filmy, zdjęcia), 
a następnie użyty dla celów dokumentacyjnych lub sprawozdawczych oraz promocyjnych Organizatora 
oraz Politechniki Łódzkiej, bez zezwolenia tych osób, zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Pikniku. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

25. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek podczas 
Pikniku mogą ponosić odpowiedzialność na mocy przepisów odrębnych. 

26. Regulamin Pikniku jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pod adresem www.bais.p.lodz.pl oraz stronie 
Politechniki Łódzkiej - www.p.lodz.pl. 

27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Pikniku stosuje się odpowiednio obowiązujące 
przepisy prawa powszechnego oraz regulamin porządkowy kampusu wprowadzony Zarządzeniem nr 
39/2017 Rektora PŁ z dnia 29 września 2017 roku, dostępny na platformie Wikamp. 

 

 
ORGANIZATOR 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ 


