REGULAMIN PIKNIKU ,,BEZPIECZNE WAKACJE – BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE”

1. Organizatorem Pikniku Rodzinnego ,,BEZPIECZNE WAKACJE – BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE”
(zwanego dalej „wydarzeniem”) jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
2. Termin i miejsce wydarzenia: Wydarzenie odbędzie się w środę , 15 czerwca 2022 r., w godzinach
9:00 – 13:00, w siedzibie WORD Przemyśl przy ul. Topolowej 7 w Przemyślu.
3. Głównym założeniem inicjatywy jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach, zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
kształtowanie zachowania wobec innych uczestników ruchu, a także bezpieczeństwo w różnych
miejscach w których uczniowie spędzają wakacje (nad wodą, w górach , na wsi , w mieście, w lesie).
4. Zasady przebiegu wydarzenia:
1) Uczestnikami dni otwartych są uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych grupy zorganizowane, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu.
Uczniowie przez cały okres uczestnictwa w wydarzeniu pozostają pod opieką nauczycieli, rodziców
bądź opiekunów prawnych.
Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny. Ilość miejsc dla chętnych uczestników wydarzenia jest
ograniczona.
2) Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.
3) Wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
4) Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i warunki atmosferyczne mogące
mieć miejsce w trakcie wydarzenia.
6) Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, banerów reklamowych, koszy na śmieci, ławek oraz
wszystkich innych obiektów i mienia znajdujących się na terenie wydarzenia.
7) Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających a także
materiałów niebezpiecznych takich jak: broń, fajerwerki i materiały pirotechniczne.
8) Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń
organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
9) W przypadku zauważenia zagrożenia osoby obecne na imprezie powinny:
a) natychmiast powiadomić organizatorów,

b) stosować się do poleceń informacyjnych komunikatów wydawanych przez organizatorów,
c) nie urtudniać dojazdu służbom ratowniczym
10) Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu pikniku, mogą obsługiwać
jedynie osoby upoważnione przez Organizatora, posiadające odpowiednie kwalifikacje do
przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
11) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na terenie
wydarzenia.
12) Niedostosowanie się przez uczestników wydarzenia do niniejszego regulaminu skutkować będzie
upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu, na którym odbywa się
wydarzenie. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników lub osób postronnych,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.

5. PROGRAM IMPREZY
a) Oficjalne rozpoczęcie pikniku ,,Bezpieczne wakacje – Bądź widoczny na drodze”,
godz. 9.00
b) Przedstawienie programu przedsięwzięcia
c) Prezentacja wyposażenia pojazdów służb ratowniczych i mundurowych oraz pojazdów
egzaminacyjnych WORD Przemyśl
d) Pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
e) Sprawdzenie umiejętności plastycznych wśród najmłodszych – zadaniem jest wykonanie pracy
plastycznej zawierającej się w haśle ,, Jestem widoczny na drodze”
f) Edukacja dotycząca zagrożeń, wyzwań i obowiązków na drodze – rozmowa z policjantem
z Wydziału Ruchu Drogowego – quiz z wiedzy o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach
g) Sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze ( miasteczko ruchu drogowego) dla uczniów szkół
podstawowych klas od IV do VIII - zadaniem uczestników jest jazda rowerem z zachowaniem
przepisów ruchu drogowego
h) Sprawdzenie umiejętności jazdy na hulajnodze dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych
– zadaniem uczestników jest jazda hulajnogą po torze z przeszkodami ( slalom, omijanie przeszkód)
i) Konkursy i zabawy organizowane są przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Przemyślu.
j) ALKOGOGLE - praktyczny pokaz jazdy w alkogoglach, okularach imitujących postrzeganie
rzeczywistości, tak jak widzi kierowca po znacznym spożyciu alkoholu . Celem jest uświadomienie
przyszłym i obecnym kierowcom, jak wielkie zagrożenie stwarza alkohol spożyty przed jazdą

samochodem. Najlepszym sposobem aby dzieci zapamiętały pewne rzeczy, jest doświadczenie tego
w praktyce. Organizator przewidział możliwość wykonania przez uczestników pikniku kilu zadań,
które z pozoru wydają się być łatwe, w rzeczywistości są praktycznie nie do wykonania w alkogoglach
np. chodzenie w linii prostej, przenoszenie przedmiotów z punktu A do B, slalom między pachołkami.
6. Organizator jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej i audiovideo wydarzenia oraz do
wykorzystywania ww. dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych o działalności
statutowej Organizatora, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy
poprzez wstęp na teren wydarzenia wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez
Organizatora swojego wizerunku w celu informacji i promocji wydarzenia oraz działalności
statutowej Organizatora, w tym umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora oraz na
portalach społecznościach w ramach profilu Organizatora.
7. Pełną odpowiedzialność za dzieci biorące udział w imprezie ,,Bezpieczne wakacje – Bądź
widoczny na drodze” ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody w stosunku do uczestników imprezy jak również spowodowanych
przez nich w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
8. Uczestnictwo w przedsięwzięciu ,,Bezpieczne wakacje – Bądź widoczny na drodze” jest
równoznaczne :

a) z akceptacją przez rodziców bądź prawnych opiekunów niepełnoletnich uczestników
konkursów, regulaminu przedsięwzięcia ,,Bezpieczne wakacje – Bądź widoczny na
drodze”, organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu i
zgodą na wszystkie jego postanowienia oraz z pouczeniem o jego treści niepełnoletniej
osoby biorącej udział w organizowanych atrakcjach

b) z wyrażeniem zgody przez rodziców bądź prawnych opiekunów niepełnoletnich
uczestników konkursów, na przetwarzanie przez Organizatora oraz patronów imprezy,
danych osobowych uczestnika konkursów, w tym danych osobowych wizerunkowych do
celów promocyjnych (wizerunku, imienia i nazwiska dziecka) i budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej (strona internetowa, Facebook)

9. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora
na Facebooku, przesłaniu drogą mailową do placówek oświaty oraz zostanie wywieszony
w widocznym dla wszystkich uczestników w miejscu wydarzenia.

