Regulamin pikniku kulinarnego „DZIKIE STOŁY”
§1. Organizator pikniku:
Organizatorem pikniku Dzikie Stoły zwanego dalej Dzikie Stoły jest Stowarzyszenie „Towarzystwo z
Beskidu Niskiego”, z siedzibą w Izbach 35, 38-318 Uście Gorlickie, zwane dalej Organizatorem (adres
www.zbeskiduniskiego.pl)
§2. Cel Dzikich Stołów:
1. Wzmocnienie atrakcyjności lokalnego rynku turystycznego, a także promocja inicjatyw lokalnych.
2. Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnej.
3. Promocja regionu poprzez propagowanie walorów regionalnych, kojarzonych z Beskidem Niskim
oraz ideą życia blisko natury i dbałości o ekologiczne zasoby regionu.
§3. Postanowienia ogólne regulaminu Dzikich Stołów:
1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywad na terenie, na
którym odbywa się piknik Dzikie Stoły.
2. Każdy uczestnik Dzikich Stołów ma obowiązek stosowad się do postanowieo niniejszego
regulaminu.
3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeostwa przez określenie zasad zachowania się osób
obecnych na Dzikich Stołach i zasad korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza
oraz zasad korzystania ze sprzętu i wyposażenia należącego do Organizatora.
4. Miejsce organizacji Dzikich Stołów jest każdorazowo podawane do wiadomości uczestników na
stronie internetowej www.dzikiestoly.pl , na profilu społecznościowym Organizatora:
https://www.facebook.com/TowarzystwoZBeskiduNiskiego/ oraz na plakatach.
§ 4. Zasady porządkowe obowiązujące podczas Dzikich Stołów:
1. Dzikie Stoły są imprezą o charakterze zamkniętym, z limitowaną ilością miejsc, adresowaną do
mieszkaoców regionu oraz gości – turystów odwiedzających Beskid Niski, Gminę Uście Gorlickie.
2. Prawo wstępu na Dzikie Stoły mają wszystkie osoby, które zakupiły bilet wstępu w przedsprzedaży
lub na miejscu imprezy, lub otrzymały imienne zaproszenie od Organizatora.
3. W ramach zakupionego biletu uczestnicy są uprawnieni do konsumowania dowolnych ilości
potraw menu przewidzianego przez organizatorów, zgodnie z programem jego serwowania i do
wyczerpania asortymentu .
4. Osoby małoletnie uczestniczą w Dzikich Stołach na wyłączną odpowiedzialnośd osób, które
sprawują nad nimi pieczę (rodziców lub opiekunów prawnych).
5. Uczestnicy Dzikich Stołów oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani
są zachowywad się w sposób niezagrażający bezpieczeostwu innych osób obecnych na tej
imprezie oraz środowisku naturalnemu.
6. Dopuszcza się udział zwierząt domowych w Dzikich Stołach na następujących warunkach:
a) właściciele zwierząt dołożą starao w kwestii zapobieżenia ewentualnym sytuacjom
konfliktowym lub łamaniu regulaminu imprezy oraz wezmą pełną odpowiedzialnośd za
ewentualne wyrządzone szkody.
b) psy towarzyszące uczestnikom muszą znajdowad się przez cały czas na smyczach.
c) udział w pikniku zwierząt domowych innych niż psy jest możliwy tylko za indywidualną zgodą
organizatora.

7. Uczestnicy Dzikich Stołów oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy,
muszą stosowad się do zaleceo przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie
im bezpieczeostwa i porządku.
8. Podczas imprezy zakazane jest:
a. samodzielne wzniecanie ognia, pozostawianie dzieci będących pod opieką rodzicielską, lub
inną prawną bez opieki w pobliżu urządzeo grzewczych – gastronomicznych, a zwłaszcza
otwartego ognia (ogniska, świece, pochodnie itp.)
b. niszczenie elementów scenografii, oznaczeo i tablic informacyjnych , urządzeo i sprzętu oraz
wszelkiej infrastruktury znajdującej się na terenie imprezy,
c. jakiegokolwiek działanie mogące stanowid zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeostwa
osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności samodzielna obsługa – zwłaszcza
przez dzieci urządzeo gastronomicznych grożących poparzeniem (jak termosy, samowary,
podgrzewacze itp. podobne termiczne urządzenia), niebezpieczne zabawy z ogniem oraz rzucanie
w uczestników jakichkolwiek przedmiotów.
d. wnoszenie i posiadanie w trakcie Dzikich Stołów: broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
e. poruszanie się na terenie pikniku wszelkimi pojazdami mechanicznymi, rowerami itp.
f. wynoszenie jedzenia poza teren pikniku.
9. Uczestnicy Dzikich Stołów mają prawo korzystad z wyznaczonych urządzeo sanitarnych i są
zobowiązani czynid to zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Na terenie Dzikich stołów obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscem do tego
wyznaczonym.
11. Przedstawiciele organizatora (członkowie Stowarzyszenia, a w szczególności osoba
wyznaczona jako Koordynator danej edycji Dzikich Stołów oraz osoby wyznaczone przez
Stowarzyszenie do obsługi imprezy) są uprawnieni do wydawania poleceo porządkowych
osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a
w przypadku niewykonania tych poleceo – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
12. Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem, w szczególności
osoby:
a) nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających,
b) zachowujące się agresywnie, niszczące mienie,
c) stwarzające zagrożenie dla innych uczestników imprezy,
d) wnoszące na teren imprezy przedmioty i środki określone w pkt 7 ust. 3 regulaminu.
13. Punkt pomocy medycznej znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, należy powiadomid
organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścid miejsce zagrożenia.
Organizator Dzikich Stołów zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich
służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do

czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje koordynator Dzikich
Stołów z ramienia Stowarzyszenia.
§ 5. Pozostałe postanowienia:
1. Organizator utrwala przebieg Dzikich Stołów dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy imprezy organizatora. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą
zostad utrwalone przez organizatora na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiały te
pozostają do dyspozycji organizatora.
2. Organizator dołoży wszelkich starao aby dobrze oznaczyd drogę dojazdową na Dzikie Stoły,
jednakże organizator nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje, w której goście nie zdołają
dotrzed na miejsce imprezy.
3. Organizator nie przewiduje zwrotów opłat za bilety dla osób, które nie dotarły na imprezę.
4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązao jest niemożliwe lub może byd uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeo dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania
wojenne lub działania władz paostwowych lub samorządowych w zakresie formułowania
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązao.

3. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszad organizatorom.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosid się do organizatora imprezy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu w trakcie
trwania imprezy.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora
www.zBeskiduniskiego.pl oraz na tablicy informacyjnej w miejscu imprezy.
7. Akceptując warunki Regulaminu, Opiekun Prawny, Rodzic oświadcza, iż dziecko jest w stanie
zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w Dzikich Stołach.
8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Ustanowienie Regulaminu nastąpiło na zebraniu członkowskim Stowarzyszenia w dniu ……………
i wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2017 r.
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
1) Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeostwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235),
3)Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.),

Data i podpis osób reprezentujących Stowarzyszenie:
……………………………………………………………………………………

