
Regulamin 13. Pikniku Naukowego 

POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

Warszawa 30.05.2009 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem  jest wydany przez Polskie 

Radio i Centrum Nauki Kopernik, zwanych dalej Organizatorem  w związku z 

organizacją imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych, pod nazwą 13 Piknik Naukowy, która 

odbędzie się w dniu 30 maja 2009 r. 

2. Regulaminem , został opracowany z uwzględnieniem przepisów ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. 2001 nr 

1 poz. 1298 ze zm.), zwanej dalej Ustaw ą.  

3. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, zwany dalej 

Imprez ą, odbędzie się w Warszawie na terenie Rynku Nowego Miasta i 

Podzamcza,. 

4. Uczestnikiem Imprezy  jest kaŜda osoba przebywająca na terenie, na którym 

organizowana jest Impreza, zwana dalej „Uczestnikiem” .  

5. Przez teren, na którym organizowana jest Impreza naleŜy rozumieć obszar 

zaznaczony na planach sytuacyjnych udostępnionych Uczestnikom, zwany 

dalej „Terenem Imprezy”. 

6. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników. KaŜdy Uczestnik jest 

obowiązany stosować się do postanowień Regulaminu. 

7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez 

określenie zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z 

Terenu Imprezy , , a takŜe korzystania z urządzeń znajdujących się na nim. 

8. Wejście na Teren Imprezy oznacza automatycznie bezwzględną akceptację 

przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 

9. Bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania Imprezy zapewniają  słuŜby 

porządkowe, zwane dalej „SłuŜbami Porządkowymi”.   

. 

 

 

 

 



§ 2  

Wstęp na Teren Imprezy 

 

1. Wstęp na Teren Imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny oraz otwarty dla  

wszystkich osób, z zastrzeŜeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zakaz wstępu na Teren Imprezy dotyczy: 

1) osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: 

a) zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za 

wykroczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 Ustawy, 

b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach 

przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego 

w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia 

wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 

i Nr 223, poz. 2217), 

c) osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, 

broń, wyroby pirotechniczne, wybuchowe, ewentualnie inne 

niebezpieczne przedmioty  lub narzędzia, 

d) osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

psychotropowych, 

e) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania 

się dokumentem toŜsamości lub odmawiających przeglądania przez 

słuŜby porządkowe bagaŜu bądź odzieŜy w przypadku podejrzenia, Ŝe 

próbują wnieść broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały poŜarowo niebezpieczne, 

napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. 

3. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych naleŜy do SłuŜb Porządkowych. 

 

§ 3 

Zasady organizacyjne i porz ądkowe Imprezy 

 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz 

porządek podczas trwania Imprezy poprzez: 

a) spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w 

szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach 

sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej; 



b) SłuŜby Porządkowe i informacyjne odpowiednio wyszkolone i 

wyposaŜone, wyraźnie wyróŜniające się elementami ubioru oraz 

powołani kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi 

słuŜbami; 

c) pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne; 

d) drogi ewakuacyjne oraz drogi umoŜliwiające dojazd pojazdom słuŜb 

ratowniczych i Policji; 

e) warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi 

udział w zabezpieczeniu Imprezy; 

f) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy 

zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych; 

g) w razie potrzeby pomieszczenie dla słuŜb kierujących 

zabezpieczeniem. 

2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń SłuŜb Porządkowych, w tym 

kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych 

poleceń moŜe wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Osoby posiadające ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych uczestniczą w Imprezie na wyłączną 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę 

3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagraŜający bezpieczeństwu 

innych osób obecnych na Imprezie, przestrzegać przepisów BHP, 

przeciwpoŜarowych oraz postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie 

i samowolne przemieszczanie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników 

reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp. 

Uczestnicy zobowiązani są korzystać z urządzeń sanitarnych wyłącznie 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. W przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, osoby je 

popełniające zostaną przekazane Policji. 

5. Na Terenie Imprezy są usytuowane punkty informacyjne oraz punkty 

medyczne z dyŜurującymi karetkami pogotowia ratunkowego KaŜdy 

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją ewakuacji, a razie 

konieczności zastosować się do niej (instrukcja umieszczona jest w punkcie 

informacyjnym na Terenie Imprezy). 

6. W przypadku zauwaŜenia poŜaru lub innego zagroŜenia na Terenie Imprezy 

Uczestnik jest zobowiązany: 



a) natychmiast powiadomić SłuŜby Porządkowe; 

b) unikać paniki; 

c) stosować się do poleceń i komunikatów SłuŜb Porządkowych; 

d) opuścić w sposób spokojny Teren Imprezy 

7. Zakazuje się: 

a) wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty i urządzenia nie 

przeznaczone do powszechnego dostępu;, 

b) wchodzenia do pomieszczeń słuŜbowych, przechodzenia przez  miejsca 

nieprzeznaczone dla publiczności lub odgrodzone płotkami,  

c) tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych, 

dróg dojazdowych dla słuŜb ratowniczych oraz urządzeń niezbędnych w 

przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.  

d) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności 

handlowej, zarobkowej, promocyjnej lub reklamowej 

8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, Ŝe wstęp na Teren Imprezy jest 

jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich 

wizerunku w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie 

lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek 

programem, publikacją przedstawiającym Imprezę. Uczestnikowi nie 

przysługują Ŝadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Terenie 

Imprezy. 

 

§ 3 

Uprawnienia Słu Ŝb Porządkowych 

 

1. SłuŜby Porządkowe to powołane przez Organizatora osoby, w tym 

pracownicy agencji ochrony, legitymujący się identyfikatorem, dbające o 

bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.  

2. Członkowie SłuŜb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w 

widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i 

fotografię, okres waŜności, pieczęć i podpis wystawcy.   

3. Nadzór na SłuŜbami Porządkowymi sprawuje kierownik do spraw  

bezpieczeństwa. 

4. SłuŜby Porządkowe zgodnie z przepisami Ustawy są uprawnione do: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich toŜsamości, 



b) przeglądania zawartości bagaŜy i odzieŜy osób, w przypadku podejrzenia, 

Ŝe osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, 

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy 

masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń, wezwania ich do 

opuszczenia Imprezy, 

d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz 

podobnych technik obrony w przypadku zagroŜenia dóbr powierzonych 

ochronie lub odparcia ataku na członka SłuŜb Porządkowych lub inną 

osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z póź. zm.), 

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 

bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, a takŜe 

chronionego mienia.. . 

5. SłuŜby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz 

przeciwpoŜarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. SłuŜby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które 

swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się 

niezgodnie z Regulaminem. 

7. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaŜy lub odzieŜy 

przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, 

członek SłuŜb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u 

której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca 

przeprowadzania Imprezy. 

8. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaŜy lub odzieŜy 

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

pirotechnicznych i poŜarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i 

psychotropowych, członek SłuŜb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u 

której w przeglądanych bagaŜach lub odzieŜy stwierdzono te przedmioty i po 

ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę 

osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. 

 

§ 4 

Warunki bezpiecze ństwa Imprezy 

 

1. Organizator zapewnia: 



 1) spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w 

przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach 

dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej; 

 2) słuŜbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposaŜoną, 

wyraźnie wyróŜniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do 

spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi słuŜbami; 

 3) pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne; 

 4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umoŜliwiające dojazd pojazdom słuŜb 

ratowniczych i Policji; 

 5) warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w 

zabezpieczeniu imprezy; 

 6) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy 

zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych; 

 7) w razie potrzeby pomieszczenie dla słuŜb kierujących zabezpieczeniem. 

 

§ 5 

Postanowienia ko ńcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z 

uzasadnionych powodów oraz prawo do ustalenia i zmiany programu pod 

względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu naleŜy wyłącznie do 

Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyŜszej. 

Za siłę wyŜszą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, 

które powoduje, Ŝe wykonanie zobowiązań jest niemoŜliwe lub moŜe być 

uznane za niemoŜliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 

wyŜszą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub 

zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.  

4. Regulamin jest udostępniony przy wejściach, w punktach informacyjnych 

na Terenie Imprezy oraz na stronie internetowej Organizatora 

www.pikniknaukowy.pl 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy 

oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 



TELEFONY ALARMOWE 

 

TELEFON RATUNKOWY- 112 

POLICJA -997 

STRAś POśARNA -998 

STRAś MIEJSKA -986 

POGOTOWIE RATUNKOWE -999 

 

ADRESY ORGANIZATORA: 

 

POLSKIE RADIO SA 

00-977 WARSZAWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 77/85  

 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

00-640 WARSZAWA UL. MOKOTOWSKA 17  

 

 

 


