
AKTYNY PIKNIK RODZINNY 
12 czerwca 2022 

REGULAMIN 
 
I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 

II. Uczestnicy: Piknik kierowany jest do mieszkańców, turystów, rodzin z dziećmi. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie 
pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

III. Cele imprezy 
1. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku i rekreacji. 
2. Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Sierakowic i okolic. 
3. Integracja. 

IV. Termin pikniku: niedziela, 12 czerwca 2022 r. 
V. Program pikniku: 

1. Trasa prowadzi z Sierakowic do Mojusza (rower), oraz z Paczewa do Mojusza (Nordic Walking) 
2. Punkt startowy będzie się znajdował w Sierakowicach naprzeciwko ul. Lammka 
3. Na starcie trasy z Sierakowic uczestnicy  otrzymają kartę zadań, które rozwiązywać będą podczas przejazdu.  
4. Punkt startowy w Sierakowicach czynny będzie od godz. 13.00 do godz. 13.30. W Paczewie start marszu – 12.30 
5. Punktem docelowym jest boisko gminne w Mojuszu, gdzie odbędzie się piknik rodzinny z atrakcjami i animacjami dla dzieci i 

dorosłych. 
VI. Warunki uczestnictwa: 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie 
www.gok.sierakowice.pl. Zgłoszenia wypełnić należy do 10.06.2022 r do godz. 12. 

2. W przypadku rejestracji grup (rodzin) wypełnia się jeden formularz. 
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.  
4. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego są oświadczenie o udziale w pikniku 

organizowanym  przez Gminny Ośrodek Kultury, Regulamin, Klauzula informacyjna, Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych i Zgoda na przetwarzanie wizerunku, ich podpisanie jest 
warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatorów. 
6. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
7. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na udział w Pikniku.  
8. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z przejazdu, 

VII. Sprawy organizacyjne: 
1. Uczestnicy poruszający się trasą rajdu – drogami leśnymi zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym. 
2. Jadący rowerami mogą poruszać się w kolumnach maksymalnie 15- osobowych, zachować odległość między kolumnami 200 m. 
3. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych, w trakcie jazdy należy dostosować prędkość 

do swoich umiejętności oraz sytuacji na ścieżce. 
4. Przejścia przez drogę pokonujemy pieszo przeprowadzając rower. 
5. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. 
6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną. 
7. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po zakończeniu pikniku, 
8. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników 

wydarzenia. 
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących 

udział w wydarzeniu, 
10. Piknik ma charakter imprezy rekreacyjnej, nie ma w nim rywalizacji, uczestnicy nie ścigają się. 

VIII. Na trasie zabrania się: 
1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2. zaśmiecenia trasy oraz miejsc przyległych, 
3. niszczenia przyrody, 
4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) 
5. zbaczania z trasy bez zgody organizatora. 

IX. Informacje dodatkowe: 
1. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator, 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie, 
3. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku  w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych Organizatorów. 
4. Udział w imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

http://www.gok.sierakowice.pl/

