
  

                                                                 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI STREF ANIMACJI I ZABAW PODCZAS PIKNIKU PROMOCYJNEGO Z OKAZJI 
INAUGURACJI PRZEJAZDU POCIĄGU HYBRYDOWGO ŁKA DO SPAŁY. 

Organizatorami stref animacji i zabaw podczas pikniku promocyjnego z okazji inauguracji przejazdu 
pociągu hybrydowego ŁKA do Spały zwanego dalej „Piknikiem” jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna Spółka 
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12, 90-051.   

 

§ 1 

1. Piknik organizowany jest na terenie Błoni Nadpilicznych (przystań Kajakowa w Spale). 
2. Piknik odbywa się w dniu 25 czerwca 2022 roku. 
3. Piknik jest zorganizowany dla wszystkich osób, które odwiedzą miejsce wydarzenia. 
4. Uczestnictwo w pikniku jest bezpłatne i dobrowolne. Każdy uczestnik biorący udział  

w pikniku uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność i odpowiada za swoje bezpieczeństwo i 
bezpieczeństwo osób towarzyszących.  

5. Osoby małoletnie uczestniczą w pikniku pod opieką oraz na wyłączną odpowiedzialność osób, 
które sprawują nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych). 

6. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy małoletni uczestnik  
w pikniku wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności 
względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego 
Wydarzeniem. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania pikniku w dniu 25.06.2022 r. w godzinach od 
10.30 do 20.00. 

8. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania pikniku będą przebywać na terenie, na 
którym odbywa się piknik. 

9. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 
 
 

§ 2 

1. Uczestnicy otrzymają kupony, wydawane przez Przedstawicieli organizatora (pracownicy Chilli 
Even), na blender bike, watę cukrową oraz popcorn, które trzeba będzie okazać obsłudze, podczas 
korzystania z tychże atrakcji – liczba kuponów jest ograniczona. 

2. Atrakcje (zorbing, dmuchany tor przeszkód, animacje - malowanie twarzy, gra terenowa, zabawy  
z chustą animacyjną, warsztaty taneczne, bańki mydlane) dostępne na imprezie są BEZPŁATNE. 
Korzystanie odbywa się pod nadzorem obsługi i na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ uczestników lub 
ich opiekunów. Udział w tych atrakcjach jest dobrowolny i bezpłatny oraz na własną 
odpowiedzialność. Organizator (Łódzka Kolej Aglomeracyjna) gry oraz przedstawiciel organizatora 
(Chilli Group SP. J) nie odpowiadają za bezpieczeństwo zarówno osób dorosłych, jak i dzieci 
biorących korzystających z atrakcji. Dzieci do ukończenia 18 roku życia mogą z nich korzystać 
wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów. 
 



  
 

 

§ 3 

1. Osoby przebywające na terenie pikniku mają obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli 
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

2. Osoby obecne na pikniku są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na pikniku, a w szczególności przestrzegać postanowień 
regulaminu pikniku. 

3. Na terenie pikniku nie będą obsługiwane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 
odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 4 
Regulaminu. 
 

§ 4 

1. Zabrania się wnoszenia na teren pikniku posiadania, podczas jego trwania, broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub 
substancji psychotropowych.  

2. Organizatorzy zapewniają obsługę pikniku. 
3. Przedstawiciele organizatora (pracownicy Chilli Event) są uprawnieni do wydawania poleceń 

porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie  
z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia pikniku. 

§ 5 

1. Organizatorzy pikniku zapewniają bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie się po terenie pikniku. 
2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie  

z oznakowaniem ewakuacyjnym. 
 

§ 6 

1. Organizator utrwala przebieg pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy 
organizatora.  

2. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 
promocyjnych na zasadach określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, na co uczestnicy wyrażają zgodę poprzez wzięcie 
udziału w pikniku.  
 

§ 7 

Ramowy harmonogram Pikniku:  
• 11.30 – rozpoczęcie pikniku 
• 19.30 – zakończenie pikniku 
• Atrakcje czynne do godziny 19.00  

 



  
§ 8 

1. Organizator NIE ODPOWIADA za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie pikniku podczas 
trwania oraz po jego zakończeniu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Regulamin wchodzi w życie 25 czerwca 2022 r. – w dniu, w którym odbywa się piknik. 

Regulamin jest udostępniony uczestnikom pikniku poprzez wywieszenie go w widocznych 
miejscach na terenie pikniku. 

4. Wzięcie udziału w pikniku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez każdego 
uczestnika. 


