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REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO „POLA NADZIEI 2019” 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznacze z akceptacją poniższego regulaminu. 

2. Wszystkie osoby uczestniczące w PIKNIKU RODZINNYM „POLA NADZIEI 2019” 

zobowiązane są do zachowywania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych 

osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. 

3. PIKNIK RODZINNY „POLA NADZIEI 2019” jest organizowany w ramach 

tegorocznej edycji akcji Pola Nadziei. Celem wydarzenia jest promocja idei 

hospicyjnej, opieki paliatywnej, a także przypomnienie lokalnej społeczności o 

potrzebie opieki nad osobami chorymi, które często pozostają samotne w ciężkich 

chwilach. 

4. Podczas wydarzenia organizowana jest zbiórka pieniędzy na rzecz opieki socjalnej 

nad najbardziej potrzebującymi podopiecznymi Hospicjum św. Franciszka w 

Katowicach. 

5. Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w godzinach od 13:00 do 18:00. 

6. Miejscem organizacji PIKNIKU RODZINNEGO „POLA NADZIEI 2019” jest Park 

Kościuszki w Katowicach. 

 

ORGANIZATORZY: 

7. Organizatorem wydarzenia jest Hospicjum św. Franciszka w Katowicach z siedzibą 

przy ul. Sienkiewicza 36 w Katowicach. 

8. Organizatorzy Pikniku nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne 

uczestników wydarzenia, które zostaną zagubione lub skradzione. 

9. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga pisemnej zgody Organizatora, a także 

poinformowania Uczestników Pikniku w miejscach określonych w pkt. 21. 

10. W sprawach zabezpieczenia terenu wydarzenia osobą odpowiedzialną z ramienia 

Organizatora jest Dorota Józef 

11. W sprawach przebiegu wydarzenia osobą odpowiedzialną z ramienia Organizatora jest 

Dorota Józef 
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UCZESTNICY: 

12. Uczestnikami Pikniku mogą być osoby osoby dorosłe i dzieci, które w dniu 

wydarzenia pojawią się w Parku Kościuszki. 

13. Zabrania się posiadania podczas Pikniku: broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych. 

14. Zabrania się uczestnictwa  w wydarzeniu będąc pod wpływem napojów 

alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

15. Uczestnicy Pikniku winni się stosować do poleceń osób odpowiedzialnych za 

zabezpieczenie terenu wydarzenia oraz służb porządkowych. 

16. Osoby uczestniczące w Pikniku, które dopuszczą się zakłócenia porządku, będą 

stwarzały zagrożenie dla innych uczestników wydarzenia, naruszą dobre obyczaje lub 

wniosą przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać postanowień regulaminu będą 

usunięte z terenu imprezy przez służby mundurowe. 

17. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do poinformowania Organizatorów lub służb 

porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego 

lub mienia. 

18. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku w 

materiałach multimedialnych (nagraniach audio, filmów, zdjęciach) wykonanych 

podczas wydarzenia do celów dokumentacyjnych i promocyjnych akcji oraz 

Organizatora. 

19. Uczestnicy wydarzenia mogą zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu na stronie 

internetowej www.hospicjumkatowice.pl oraz na stronie wydarzenia na Facebooku. 

http://www.hospicjumkatowice.pl/

