
REGULAMIN	PIKNIKU	PROMOCYJNEGO	DEFABRYKI	I	DRZWI	OTWARTYCH	NAJEMCÓW”	

§	1.	POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

1. Regulamin	 obowiązuje	 na	 terenie	 imprezy	 niemasowej	 o	 nazwie	 „Piknik	 i	 Drzwi	 Otwarte	
Defabryki”	 w	 dniu	 23	 września	 2017	 r.	 zwanej	 dalej	 „imprezą”,	 której	 organizatorem	 jest	
Spółka	„Duchnicka	3”	sp.	z	o.o.,	ul.	Duchnicka	3,	01-796	Warszawa.	

2. Regulamin	zawiera:	

a. 	Podstawowe	 zasady	 zachowania	 się	 osób	 obecnych	 na	 imprezie	 oraz	 informacje	 o	
sposobie	udostępniania	terenu	i	korzystania	z	niego	przez	uczestników	imprezy.	

b. Zasady	wstępu	gości	na	imprezę.	

c. Zakazy,	które	uczestnik	imprezy	powinien	respektować.	

d. Prawa	uczestnika	imprezy.	

e. Zasady	 odpowiedzialności	 osób,	 w	 tym	 uczestników	 imprezy,	 za	 zachowanie	
sprzeczne	 z	 obowiązującym	 porządkiem	 prawnym,	 w	 tym	 –	 za	 czyny	 naruszające	
postanowienia	niniejszego	regulaminu.	

3. Regulamin	 kierowany	 jest	 do	 wszystkich	 osób,	 które	 w	 czasie	 trwania	 imprezy	 będą	
przebywały	na	jej	terenie.	

4. Regulamin	 imprezy	 udostępniony	 jest	 dla	 uczestników	 imprezy	 na	 stronie	 internetowej	
organizatora	www.defabryka.pl	.	

5. Warunkiem	zapewnienia	porządku	i	bezpieczeństwa	osobom	obecnym	na	imprezie	w	czasie	
jej	trwania	jest	respektowanie	postanowień	zawartych	w	niniejszym	regulaminie.	

6. Regulacje	zawarte	w	regulaminie	nie	naruszają	przepisów	wyższej	rangi.	

	

§2.	PRAWA	I	OBOWIĄZKI	UCZESTNIKÓW	IMPREZY	

1. Wstęp	 na	 teren	 imprezy	 w	 czasie	 jej	 trwania	 jest	 bezpłatny	 i	 przysługuje	 wszystkim	
uczestnikom	imprezy	z	wyjątkiem	osób:	

a) znajdujących	się	pod	widocznym	wpływem	alkoholu,	środków	odurzających,	
psychotropowych	lub	innych	podobnie	działających	środków;	

b) posiadających	broń	lub	inne	przedmioty,	materiały,	wyroby,	napoje,	środki	lub	
substancje	mogące	stanowić	zagrożenie	dla	porządku	publicznego;	

c) zachowujących	się	agresywnie,	prowokacyjnie	albo	w	inny	sposób	stwarzający	
zagrożenie	dla	bezpieczeństwa	lub	porządku	publicznego.	

2. Osoby	małoletnie	mają	prawo	wstępu	na	teren	imprezy	tylko	pod	opieką	osób	dorosłych.	



3. Uczestnicy	imprezy	są	zobowiązani	zachowywać	się	w	sposób	niezagrażający	bezpieczeństwu	
innych	 uczestników	 imprezy,	 a	 w	 szczególności	 przestrzegać	 postanowień	 regulaminu	
imprezy.	

4. W	sytuacjach	 awaryjnych	 –	 zagrożenie	 pożarem	 lub	 inne	miejscowe	 zagrożenie,	 uczestnicy	
imprezy	 powinni	 postępować	 zgodnie	 z	 wywieszonymi	 instrukcjami	 rozmieszczonymi	 w	
różnych	punktach	obiektu	i	stosować	się	do	zawartych	w	nich	zaleceń,	a	także	stosować	się	
do	poleceń	wydawanych	przez	 służby	porządkowe,	odpowiedzialne	 za	 sprawną	 i	 skuteczną	
ewakuację	osób.	

5. Z	uwagi	na	fakt,	że	impreza	nie	jest	imprezą	masową	w	rozumieniu	przepisów	ustawy	z	dnia	
20	marca	 2009	 r.	 o	 bezpieczeństwie	 imprez	masowych	 (Dz.U.	 nr	 62	 poz.	 504	 z	 późn.	 zm.),	
Organizator	 zastrzega	 sobie	możliwość	 czasowego	 zamknięcia	wejść	 na	 imprezę,	 gdy	 liczba	
Uczestników	przekroczy	dozwoloną	prawem	ilość	osób	biorących	udział	w	imprezie.	Wejścia	
zostaną	 otwarte	 ponownie	 kiedy	 teren	 imprezy	 zostanie	 opuszczony	 przez	 taką	 liczbę	
Uczestników,	która	umożliwi	wpuszczenie	kolejnych	osób.	

6. W	razie	powstałych	niepewności	lub	nieporozumień	należy	zgłaszać	się	do	pracowników	
obsługujących	imprezę	lub	pracowników	ochrony.	

Uczestnik	ma	prawo:	

1. Przebywać	na	terenie	imprezy	w	czasie	jej	trwania,	tj.	od	chwili	udostepnienia	obiektu/terenu	
przez	organizatora	do	czasu	zakończenia	imprezy.	

2. W	 nieskrępowany	 sposób	 uczestniczyć	 w	 imprezie	 wyrażając	 swoje	 emocje,	 co	 jest	
ograniczone	 jedynie	 koniecznością	 przestrzegania	 przepisów	 prawnych	 ogólnie	
obowiązujących,	zasad	współżycia	społecznego	oraz	niniejszym	regulaminem.	

3. Korzystać	 z	 urządzeń,	w	 tym	 z	 zaplecza	 higieniczno-sanitarnego,	 które	 są	 udostępnione	 do	
ogólnego	użytku,	w	sposób	zgodny	z	ich	przeznaczeniem.	

4. Zgłaszać	do	przedstawiciela	organizatora		ewentualne	skargi	i	poniesione	szkody.	

	

§3.	ZAKAZY,	KTÓRE	UCZESTNIK	IMPREZY	WINIEN	RESPEKTOWAĆ	

1. Zabrania	się	wnoszenia	i	posiadania	na	imprezie:	

a) broni,	 ostrych	 narzędzi,	 materiałów	 wybuchowych	 lub	 innych	 przedmiotów	
zagrażających	 bezpieczeństwu	 innych	 uczestników	 imprezy	 lub	 bezpieczeństwu	
pożarowemu.	

b) napojów	alkoholowych	oraz	środków	odurzających.	

c) Wskaźników	laserowych	oraz	dronów.	

d) Przedmiotów	generujących	niewspółmierny	hałas.		

2. Zabrania	się	uczestnikom	imprezy:	



a) używania	 obraźliwego	 słownictwa,	w	 tym	głoszenia	 i	wywieszania	 haseł	 o	 treściach	
obscenicznych,	wulgarnych	i	rasistowskich;	

b) rzucania	przedmiotami;	

c) zaśmiecania	terenu	imprezy;	

d) niszczenia	infrastruktury	imprezy;	

e) samowolnego	korzystania	 i	podłączania	 jakichkolwiek	odbiorników	elektrycznych	do	
instalacji	elektrycznej,	gazowej	i	manipulowania	przy	tych	instalacjach;	

	

§4.	ZASADY	ORGANIZACYJNE	I	PORZĄDKOWE	

1. Organizator	imprezy	zobowiązany	jest	do	zabezpieczenia	porządku	i	bezpieczeństwa	imprezy.	

2. Uczestnicy	 imprezy	 przyjmują	 do	 wiadomości,	 że	 wstęp	 na	 teren	 jest	 równoznaczny	 z	
udzieleniem	 zgody	 na	 nieodpłatne	 fotografowanie,	 filmowanie	 lub	 dokonywanie	 innego	
rodzaju	zapisu.	

3. Działalność	 handlowa,	 gastronomiczna,	 usługowa,	 artystyczna,	 w	 tym	 transmisje,	 nagrania	
radiowe	i	telewizyjne,	filmowanie	i	wykonywanie	zdjęć	na	terenie	imprezy	może	odbywać	się	
wyłącznie	za	pisemną	zgodą	organizatora	imprezy.	

4. Materiały	 zgromadzone	 podczas	 utrwalania	 przebiegu	 imprezy	 (zapisane	 przez	 kamery	
monitoringu),	mogą	stanowić	dowody	pozwalające	na	wszczęcie	postepowania	karnego	albo	
postepowania	 w	 sprawach	 o	 wykroczenia	 lub	 dowody	 mające	 znaczenie	 w	 toczących	 się	
takich	postępowaniach,	będą	niezwłocznie	przekazane	prokuratorowi	rejonowemu	lub	Policji	
–	w	razie	potrzeby	z	wnioskiem	o	ukaranie	w	sprawach	o	wykroczenia.	

5. Zapis	z	rejestracji	imprezy	przechowywany	jest	przez	10	dni	od	dnia	zakończenia	imprezy,	po	
czym	podlega	zniszczeniu.	

6. Organizator	imprezy	odpowiedzialny	jest	za:	

a) porządek	i	bezpieczeństwo	podczas	trwania	imprezy;	

b) zapewnienie	przejrzystości	dróg	ewakuacyjnych;	

c) eliminowanie	wszystkich	innych	zachowań	uczestników	imprezy,	mogących	stanowić	
przyczynę	zagrożenia.	

7. Organizator	imprezy	zapewnia	bezpieczeństwo	podczas	imprezy	m.in.	poprzez:	

a) zapoznanie	 pracowników	 obsługi	 imprezy	 oraz	 służb	 porządkowych	 z	
rozmieszczeniem	podręcznego	sprzętu	gaśniczego,	medycznego	oraz	hydrantów;	



b) przeszkolenie	 służb	 porządkowych	 w	 zakresie	 zasad	 prowadzenia	 ewakuacji,	
sposobów	 alarmowania	 straży	 pożarnej	 oraz	 zasad	 użycia	 podręcznego	 sprzętu	
gaśniczego.	

8. Organizator	 imprezy	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 dochodzenia	 roszczeń	 za	 wyrządzone	 przez	
uczestnika	imprezy	szkody,	w	tym	za	naruszenie	jego	dobrego	wizerunku.	

	

9. Służby	porządkowe	uprawnione	są	do:	

a) wydawania	 poleceń	 porządkowych	 osobom	 zakłócającym	 porządek	 publiczny	 lub	
zachowującym	się	niezgodnie	z	regulaminem	imprezy,	a	w	przypadku	niewykonania	
tych	poleceń	–	wezwania	ich	do	opuszczenia	imprezy;	

b) ujęcia	 w	 celu	 niezwłocznego	 przekazania	 Policji	 osób	 stwarzających	 bezpośrednie	
zagrożenie	 dla	 dóbr	 powierzonych	 ochronie	 oraz	 osób	 dopuszczających	 się	 czynów	
zabronionych;	

c) stosowania	 siły	 fizycznej	 w	 postaci	 chwytów	 obezwładniających	 lub	 podobnych	
technik	 obrony	 w	 przypadku	 zagrożenia	 dóbr	 powierzonych	 ochronie	 lub	 odparcia	
ataku	na	członka	służby	porządkowej,	informacyjnej	lub	na	inną	osobę.	

10. Czynności	 wymienione	 w	 pkt.	 8	 powinny	 być	 wykonane	 w	 sposób	 możliwie	 najmniej	
naruszający	 godność	 ludzką	 oraz	 inne	 dobra	 osobiste	 osoby,	 w	 stosunku	 do	 której	 zostały	
podjęte.	

	

§5.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

1. Niniejszy	regulamin	jest	dostępny:	

a) na	stronie	internetowej	organizatora;	

b) w	siedzibie	organizatora.	

2. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 regulaminem	 stosuje	 się	 przepisy	 Kodeksu	
cywilnego.	

3. Zmiany	 regulaminu	 wymagają	 podania	 ich	 do	 wiadomości	 na	 stronie	 internetowej	
organizatora.	

	

	


