
 

 

 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w Piknikach  „ Zdowie Zaczyna się 
w Głowie” PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „ w ramach 
kampanii społecznej  organizowanej dla społeczności lokalnej Powiatu 
Wielickiego  w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce  

1.   Organizatorem pikników jest, Powiat Wielicki  w imieniu którego 
występuje  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce        
32-020 Wieliczka , ul. Niepołomska 26 g 

 2. Organizacja pikników odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury              
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat 
Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl oraz 
www.gis.gov.pl  

3. Uczestnictwo w piknikach oznacza akceptację i przestrzeganie przez 
uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnicy pikników obowiązani są do respektowania próśb i poleceń 
pracowników Organizatora , związanych z prawidłowym przeprowadzeniem 
pikniku i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.  

5. W piknikach mogą uczestniczyć tylko osoby  nie przejawiające 
niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem                
(m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności,                    
utrata smaku lub węchu wysypka skórna lub przebarwienia palców 
u rąk  i   stóp ) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte 
nadzorem epidemiologicznym 

6. Rekomenduje się uczestnikom pikników zachowanie dystansu,                    
a w przypadku braku możliwości zaleca się  korzystanie w trakcie wejścia, 
trwania i wyjścia z imprez ze środków ochrony osobistej – maseczki/ 
przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony 
osobistej.  

7. Pikniki odbywają się na terenie wyznaczonym przez Organizatora taśmą 
ostrzegawczą.  

8. Wejście na teren pikników odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie 
wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności. 

9. Rekomenduje się uczestnikom pikników odpowiednio wczesne przyjście 
na miejsce wydarzenia oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu 
w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 – 2 m).  



 

 

10. Wejście na teren pikników zostaje otwarte nie później niż 30 minut 
przed rozpoczęciem.  

11. Liczba uczestników każdego z pikników ograniczona jest do 200 osób. 

12. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników pikników na ich terenie 
zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 2 m.  

13. Wyjście z wydarzeń zakłada rozproszenie się uczestników pikników            
w różnych kierunkach – tuż przed zakończeniem pikników zdjęte zostaną 
taśmy wygradzające teren  umożliwiając tym samym swobodne wyjście.  

14. Wszyscy pracownicy Organizatora, zobowiązani są do obowiązkowego 
korzystania    w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków 
ochrony osobistej – maseczki / przyłbice , rękawice , płyny dezynfekujące.  

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym 
Regulaminie, przy założeniu jednak, że aktualna wersja Regulaminu 
zamieszczona jest na stronach: www.pcpr-wieliczka.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieliczka 17.06.2021r. 


