
 

 

 

 
REGULAMIN IV PIKNIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

„RAZEM MIMO DYSTANSU” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Celem IV Pikniku Organizacji Pozarządowych „Razem mimo dystansu”, zwanego dalej „Piknikiem”, 
jest: promocja w środowisku lokalnym i na zewnątrz działań podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe z terenu powiatu wadowickiego, integrowanie społeczności lokalnej, w tym jednostek 
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, nadanie impulsu do podejmowania 
wspólnych inicjatyw, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk. 
2. Organizatorem Pikniku jest Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie wraz 
z Partnerem: Gminą Wadowice. 
3. Piknik odbędzie się w dniu 20 września 2020 r. (niedziela), w godzinach od 14:00 do 19:00. 
4. Miejsce Pikniku: Park Miejski w Wadowicach, Al. Wolności. 
5. Udział w Pikniku jest bezpłatny. 
 

§2 
ZASADY UDZIAŁU ORGANIZACJI 

1. Do udziału w Pikniku zaprasza się wszystkie stowarzyszenia, fundacje, ich związki 
i porozumienia, a także nieformalne grupy inicjatyw lokalnych (zwane dalej organizacjami) 
działające na terenie powiatu wadowickiego. 

2. Organizacje, które chcą zaprezentować się na Pikniku, powinny zgłosić swój udział do 
Stowarzyszenia Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 
w Wadowicach w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2020 r. 

3. Zgłoszenie organizacji odbywa się w formie elektronicznej za pomocą formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: https://bit.ly/30Ib7nT w którym należy 
określić m. in. formę prezentacji swojej działalności. 

4. Organizatorzy na podstawie zgłoszeń opracują plan usytuowania stoisk promocyjnych na 
Pikniku. 

5. Organizacja, która zgłosi chęć udziału w Pikniku, ma możliwość prezentacji swojej działalności 
w formie i w sposób uznany przez organizację za odpowiedni. 

6. Prezentacja odbędzie się 20 września 2020 r. (niedziela) w godzinach od 14:00 do 19:00 na 
przygotowanym przez organizację stoisku w wyznaczonym przez organizatorów miejscu 
o wielkości określonej w formularzu zgłoszeniowym. 

7. Wjazd na teren Pikniku dla przedstawicieli organizacji jest możliwy w godzinach od 12:00 do 
13:30. Po tej godzinie wszystkie pojazdy, w tym pojazdy zaopatrzenia, muszą opuścić teren 
Pikniku. 

8. Za porządek i bezpieczeństwo i w obrębie stoiska odpowiedzialna jest organizacja. 
9. Organizacja jest odpowiedzialna za zabezpieczenie stoiska przed trudnymi warunkami 

atmosferycznymi (np. deszcz, wiatr itp.) 



 

 

 

10. Organizacja zobowiązana jest do przestrzegania wymogów obowiązujących zasad reżimu 
sanitarnego oraz dostosowywania się do poleceń koordynatora ds. covid wydawanych  
w powyższym zakresie. 

11. Odpowiedzialność za zgodność z prawem prezentowanych na stoisku usług i produktów 
ponosi organizacja. 
 

12. Prezentacja działalności może odbywać się również poprzez przygotowanie krótkiego 
występu na scenie lub pokazu w innym miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

13. Organizator udostępnia dla każdej organizacji maksymalnie 3 krzesła, 2 stoliki i 1 namiot. 
Resztę stolików i krzeseł oraz potrzebne przedłużacze do prądu itp. organizacja powinna 
zapewnić we własnym zakresie. 

14. Organizator zapewnia poczęstunek przedstawicielom organizacji prezentującym się podczas 
Pikniku. 

15. W trakcie Pikniku prowadzony będzie quest „Razem mimo dystansu”. Zadaniem uczestników 
biorących w nim udział będzie odnalezienie stoisk organizacji lub instytucji, których dotyczą 
pytania umieszczone na karcie konkursowej, oraz udzielenie na nie prawidłowych 
odpowiedzi, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela organizacji/instytucji poprzez 
odbicie pieczęci na karcie konkursowej lub podpis. W związku z powyższym każda organizacja 
uczestnicząca w Pikniku jest zobowiązana do przygotowania min. dwóch pytań (w formie 
otwartej lub zamkniętej) dotyczących swojej działalności oraz określenia sposobu 
potwierdzania prawidłowych odpowiedzi (podpis lub pieczęć). Pytanie do questu należy 
zawrzeć w formularzu zgłoszeniowym. 

 
16. Biorąc udział w Pikniku, organizacja wyraża zgodę na fotografowanie, nagrywanie stoiska  

i użycie pozyskanych materiałów w celach promocyjnych Gminy Wadowice oraz działalności 
organizatora. 

 
§ 3 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PIKNIKU 
 

1. Piknik jest otwarty dla wszystkich członków organizacji pozarządowych, ich sympatyków oraz 
mieszkańców. 
2. Uczestnictwo w Pikniku jest nieodpłatne. 
3. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursach prowadzonych przez organizatora. Do konkursów 
tych obowiązują odrębne regulaminy. 
4. Osoby obecne na Pikniku są zobowiązane do: 
a) zachowywania się w sposób niezagrażający sobie i innym; 
b) stosowania się do zaleceń i zarządzeń organizatorów wyróżnionych identyfikatorami. 
c) poszanowania sprzętu występujących, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia 
stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu. 
5. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać organizatorom wyróżnionym identyfikatorami. 
6. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłaszać do służby 
medycznej dyżurującej na terenie Pikniku. 



 

 

 

7. Organizator nie odpowiada za mienie pozostawione na terenie obiektu w trakcie trwania Pikniku. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub dokonania zmian w przebiegu Pikniku 
z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. załamanie pogody, awaria sprzętu, sytuacje 
zagrażające bezpieczeństwu uczestników, stan epidemiczny). 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów oferowanych na 
stoiskach Wystawców. 
10. Zabrania się: 
a) wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających; 
b) wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów mogących stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa; 
c) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych; 
d) przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu; 
e) rzucania przedmiotami; 
f) wzniecania ognia; 
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz zaśmiecania 
terenu Pikniku; 
h) prowadzenia działalności handlowej bez zgody Organizatora. 
11. Prowadzenie działalności handlowej na terenie Pikniku wymaga zgody Organizatora oraz 
spełnienia zewnętrznych wymogów prawnych. 
12. Osoby znajdujące się na terenie Pikniku, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, 
stwarzać zagrożenie dla innych osób przebywających na imprezie, naruszać dobre obyczaje, lub nie 
będą przestrzegać regulaminu zostaną usunięte z terenu Pikniku lub przekazane Policji. 
 


