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Regulamin pikniku edukacyjnego „Bioróżnorodność - poznaj, by 
zachować!” 

 
Organizator:  
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział w Gdańsku, Centrum Informacji I Edukacji 
Ekologicznej 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania pikniku będą 

przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest piknik.  

2. Każda osoba przebywająca na terenie pikniku w czasie jego trwania wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie informacjami zamieszczonymi na końcu 

regulaminu. 

3. Każda osoba przebywająca na terenie pikniku w czasie jego trwania zobowiązana 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 

przeprowadzany jest piknik, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PIKNIKU: 

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa 

pomorskiego i turystów. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi opiekę. 

3. Uczestnicy pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie pikniku zobowiązani 

są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 

pikniku, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do 

zaleceń osób prowadzących stoiska na pikniku. 

4. Zakazane jest:  

a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i 
sprzętu znajdującego się na terenie pikniku; 

b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, 
mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie pikniku; 

c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie pikniku; 
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5. Zakazuje się wjazdu na teren pikniku wszelkich pojazdów mechanicznych, a także 

prowadzenia bez autoryzacji ZDIZ w Gdańsku jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

zarobkowej w czasie i na terenie pikniku. 

6. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

 na stronie internetowej Organizatora; 

 przy głównych ciągach komunikacyjnych; 

 w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu 

Cywilnego. 

 

Udział w pikniku: „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie danych osobowych.  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników pikniku jest Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 

2) kontakt ciee@pomorskieparki.pl ,  

3) posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni 

Państwo skontaktować się z administratorem danych,  

4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa 

w pikniku: „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania 

wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i 

informacyjnych poprzez organizatora jak i partnerów pikniku 

 
 


