
 

 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 
 

Majówka Pełna Pozytywnej Energii 
odbywającej się w dniu 17 maja 2019 r. w godzinach 17:00-22:00  

w Katowicach na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum  
oraz Euro-Centrum S.A. przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach 

 
1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora, 

którym jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.  
2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń 

pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 
3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów 
w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych. 

4. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień 
niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza, 
a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby 
informacyjnej i służby porządkowej organizatora. 

5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej 
uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać 
zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom państwowym 
w przewidzianych prawem wypadkach. 

6. 6. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i 
wykorzystanie wizerunku uczestników Majówki w związku z produkcją, prezentowaniem 
lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio będącego relacją z Pikniku w przekazach 
informacyjnych i promocyjnych Organizatora lub Współorganizatora, tj. EURO – CENTRUM 
S.A., i nie wymaga wyrażania odrębnej indywidualnej zgody. 

7. Ponadto wejście na teren obiektu  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie 
wizerunku uczestników Majówki i wykorzystywanie ich w celach informacyjnych i 
promocyjnych w dokumentacji, serwisach i mediach społecznościowych Parku lub EURO 
– CENTRUM S.A., a także na udostępnianie fotogalerii innym podmiotom w celach 
promocji lub przygotowania relacji z tego wydarzenia, i nie wymaga wyrażania odrębnej 
indywidualnej zgody. 

8. Teren imprezy objęty jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring prowadzony jest w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Administratorem danych 
osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest EURO-CENTRUM S.A. oraz 
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-568), 
ul. Ligocka 103. Nagrania z kamer przechowywane są od 2 do 4 tygodni. Osoba 
zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych oraz 
prawo ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 



 

9. Służby porządkowe mogą poprosić uczestnika imprezy o dobrowolne okazanie zawartości 
bagażu lub odzieży w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba 
wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.  

10. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, co do których istnieje uzasadnione 
podejrzenie, iż są: nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających, 
zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, 
odmawiające dobrowolnego okazania, o którym mowa w pkt. 8 regulaminu oraz osoby, 
wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe. 

11. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 
publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy. 

12. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji. 

13. Pracownicy służb porządkowych organizatora imprezy będą podejmowały działania 
w granicach prawa przewidzianego w przepisach ustawy o Ochronie osób i mienia z dnia 
22.08.1997 r. i ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. z późn. 
zm. oraz innych obowiązujących przepisów.  

14. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu 
medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna 
organizatora. 

15. Organizator imprezy informuje, że atrakcje i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
(urządzenia dmuchane dla dzieci, symulatory, konkursy itd.) pozostają w gestii 
opiekunów każdej z tych atrakcji, a korzystanie z nich następuje na własne ryzyko 
opiekuna małoletniego lub dorosłego użytkownika. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą się wiązać z korzystaniem z tych atrakcji 
i urządzeń. Uczestnik zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora 
imprezy z tym związanych.  

16. Każdy korzystający z atrakcji podczas imprezy zobowiązany jest rozpoznać możliwości 
i ryzyko jakie niesie ze sobą korzystanie z atrakcji i urządzeń oferowanych przez 
opiekunów tych urządzeń. 

17. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z atrakcji wyłącznie za zgodą i pod opieką osoby 
dorosłej. 

18. Każdy uczestnik imprezy bierze na siebie ryzyko i przyjmuje  pełną odpowiedzialność za 
mogące powstać na skutek jego działania lub osób pozostających pod jego opieką szkody 
wobec jakichkolwiek osób trzecich. 

 
 
 
Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom imprezy: 

- wywieszony na drzwiach budynków znajdujących się w obrębie imprezy oraz w 
pobliżu wejść na teren imprezy,   

- regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: www.pnt.euro-
centrum.com.pl oraz www.ligocka103.pl.  
 

 
 

http://www.pnt.euro-centrum.com.pl/
http://www.pnt.euro-centrum.com.pl/

