REGULAMIN PIKNIKU DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT CARNILOVING
organizowanego w dniu 24.08.2019r. w Warszawie, na Wybiegu dla Psów Ratusz Arsenał
przez Azan sp. z o.o. sp. k.
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§1
Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania pikniku „Carniloving” (dalej zwanego
„Piknikiem) odbywającego się w dniu 24.08.2019r. w Warszawie na terenie Wybiegu dla Psów
Ratusz Arsenał Skwer Żołnierzy Tułaczy w godzinach 11.00-14.00.
Organizatorem Pikniku jest Azan Sp. z o.o. Sp. K.(zwany dalej jako „Organizator”).
Postanowienia przedmiotowego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby, biorące udział w
Pikniku, bądź przebywające na terenie, na którym przeprowadzany jest Piknik. Każda osoba
znajdująca się na terenie w czasie trwania Pikniku zobowiązana jest do przestrzegania
postanowień Regulaminu (zwana dalej jako „Uczestnik”).
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Pikniku
poprzez określenie zbioru zasad zachowania się Uczestników.
Regulamin określa również prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Pikniku.
§2
Piknik ma charakter otwarty a wstęp na teren Pikniku jest bezpłatny.
Osoby niepełnoletnie upoważnione są do wstępu na teren Pikniku pod opieką osób
pełnoletnich. Opiekun prawny/rodzic ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku gdy osoba
znajdująca się pod jego opieką wyrządzi szkodę osobom trzecim.
Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Pikniku, zobowiązane są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych
na Pikniku.
Do udziału w Pikniku mają prawo wyłącznie osoby, które zapoznały się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
Każdy uczestnik Pikniku będący z psem, winien posiadać ze sobą aktualne zaświadczenie o
szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz kaganiec.
W trakcie trwania Pikniku Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za podjęcie decyzji dotyczącej
potrzeby stosowania smyczy/kagańca u swojego psa i odpowiada za wszelkie szkody
spowodowane ich niezastosowaniem.
Każdy uczestnik, niezależnie od przestrzegania niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do
przestrzegania regulaminu Wybiegu dla Psów Ratusz Arsenał Skwer Żołnierzy Tułaczy.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego psa na terenie Pikniku, w
tym również za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na mieniu lub osobie.
Uczestnik zobowiązany jest sprzątnąć z terenu Pikniku zanieczyszczenia pozostawione przez
swojego psa.
Uczestnicy zobowiązani stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora i służb
porządkowych.
Osoby nietrzeźwe, osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa oraz osoby potencjalnie
zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren Pikniku.

12. Osoby przebywające na terenie Pikniku mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed
wejściem Pikniku jak również jego terenie.
13. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami pikniku i nie odpowiada za mienie
Uczestników pozostawione na terenie Pikniku.
§3
1. Organizator utrwala przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek Uczestników może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
2. Udział w Pikniku równoznaczny jest z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie trwania Pikniku.
3. Uczestnicy Pikniku wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku podczas trwania Pikniku oraz
rozpowszechnianie ich w materiałach reklamowych Pikniku.
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§4
Udział w Pikniku odbywa się na własną odpowiedzialność, tym samym osoby w nim
uczestniczące nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania Pikniku.
Organizator nie zapewnia uczestnikom Pikniku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe oraz rzeczowe spowodowane
przez uczestnika Pikniku.
Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
WWW
Organizatora
(www.carnilove.com.pl/carniloving).
W kwestiach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

