
Projekt INT 190 MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin 
współfinansowany w ramach Programu Interreg V A MV / BB / PL 

 

 
 

 

 
Regulamin imprezy 

Piknik OZE 

odbywającej się w dniach 24 września 2021 roku w Szczecinie 
 

1) Organizatorzy imprezy edukacyjnej: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
2) Termin: rozpoczęcie 24 września 2021 roku o godz. 9.00, a zakończenie 24 września 2021 roku godz. 16.00 

3) Miejsce imprezy edukacyjnej: budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz parking  

przy budynku. 
4) Organizator imprezy edukacyjnej – ZUT – zapewnia: 

- służbę porządkową legitymującą się identyfikatorami umieszczonymi na widocznym miejscu, 
- drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji. 

5) Osoby obecne na imprezie edukacyjnej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień 
regulaminów obiektu i imprezy.  

6) Osobom obecnym na imprezie edukacyjnej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

7) Nie dopuszcza się udziału w imprezie edukacyjnej osób, u których wystąpiły objawy zakażenia wirusem Covid-
19 lub powzięto podejrzenie zarażenia wirusem. 

8) W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału uczestnika w Pikniku OZE wystąpią u uczestnika wystąpią 
objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo 

służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres mailowy: kurtz@zut.edu.pl oraz podjąć 
niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

9) Zobowiązuj się uczestników imprezy edukacyjnej do przestrzegania obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. 

10) Organizator imprezy edukacyjnej zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych 
zwierząt. 

11) Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, 
a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy edukacyjnej 

oraz wzniecania ognia. 

12) Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących 
stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, 

wiek przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu. 
13) Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyznaczonych przez Organizatora wyjść  

i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń 
niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej. 

14) Uczestnik imprezy edukacyjnej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowe  

o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 
      12)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione przez uczestników na teren   

             imprezy edukacyjnej. 
15) Uczestnik imprezy edukacyjnej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby 

porządkowej. 

16) Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa  poprzez pracowników ochrony 
koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy edukacyjnej, której zostaną 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.  Służby porządkowe 

legitymują się identyfikatorami umieszczonymi na widocznym miejscu. 
17) Organizator imprezy edukacyjnej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności 

zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
18) Służby porządkowe organizatora imprezy edukacyjnej, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia są 

uprawnione do:  

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie; 
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;  

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu;  

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku 
takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy;  

d1) 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;  

d2) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik 
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na 

uczestnika imprezy lub członka służby porządkowej 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 późn. zm.);  

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.  

19) Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane: usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy 
rozrywkowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie 

z regulaminem imprezy. 

20) W przypadku gdy działania podjęte w trybie określonym w pkt. 17 i  Regulaminu przez służby porządkowe  
organizatora imprezy są nieskuteczne, organizator imprezy występuje o pomoc do Policji.  

21) W sytuacji określonej w pkt. 18 służby porządkowe organizatora imprezy edukacyjnej wykonują polecenia 
Policji. 

22) Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy: 

- w/w regulamin dostępny będzie w Punkcie INFO imprezy w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska ZUT w Szczecinie 

- w/w regulamin dostępny będzie w Internecie na stronie:  
https://wbiis.zut.edu.pl/strona-dla-studentow/projekty-interreg/projekt-int-190-pl.html 

 

 

https://wbiis.zut.edu.pl/strona-dla-studentow/projekty-interreg/projekt-int-190-pl.html

