
 

REGULAMIN PIKNIKU INICJATYW OBYWATELSKICH: 

 

I. Informacje ogólne: 

 

1. Organizatorami Pikniku Inicjatyw Obywatelskich, który odbędzie się 14 września 2014 r.  

w Warszawie są Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Biuro 

Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz m. ST. Warszawę. 

2. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Pikniku (zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

3. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku (zdjęć, nagrań 

audio i wideo z Pikniku, logotypu organizacji) w materiałach organizatorów  

o charakterze informacyjnym, promocyjnym. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy, zmiany godzin trwania  

oraz lokalizacji. 

 

II. Informacje dotyczące formularza: 

 

1. Formularz zgłoszeniowy przeznaczony jest dla organizacji działających na rzecz Warszawy  

i warszawiaków oraz organizacji pozarządowych działających na terenie całej Polski, które 

ubiegają się o stoisko wystawiennicze na Pikniku Inicjatyw Obywatelskich. Organizacja 

działająca na rzecz Warszawy i warszawiaków to organizacja, która w 2013 lub 2014 roku 

prowadziła lub prowadzi projekty na rzecz mieszkańców miasta. Projekty te mogą być 

finansowane z różnych źródeł lub mieć charakter wolontariacki. 

2. W Pikniku Inicjatyw Obywatelskich mogą brać udział także organizacje niedziałające na rzecz 

Warszawy i warszawiaków. Wypełniają wtedy formularz bez zaznaczenia opcji “biorę udział w 

regrantingu”. Ich uczestnictwo wiąże się z partycypacją w części kosztów imprezy. 

3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyznaniem 

organizacji stoiska na Pikniku.  

4. Uczestnictwo w Pikniku dla organizacji nie działającej na rzecz Warszawy i warszawiaków wiąże 

się z częściowym pokryciem kosztów imprezy. 

5. Działania w przestrzeni wspólnej są zwolnione z opłat. 

6. Organizacja niedziałająca na rzecz Warszawy i warszawiaków, która otrzyma stoisko na Pikniku 

zobowiązana jest do podpisania umowy Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. 

7. Na Piknik zostaną wybrane prezentacje najlepiej wpisujące się w charakter imprezy (patrz: 

wskazówki dotyczące przygotowania stoiska na Piknik Inicjatyw Obywatelskich, dokument 

dostępny pod LINKIEM. Kryteria oceny merytorycznej znajdują się w Regulaminie Naboru  

i Realizacji Projektów. 

 

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy: 

http://ofip.eu/wp-content/uploads/2014/06/Inspiracje-Piknik.pdf


 

 

1. Wstęp na teren Pikniku jest bezpłatny dla uczestników. 

2. Wstęp na teren w czasie trwania Imprezy mają: 

a) widzowie uczestniczący w Imprezie (oraz przypadkowi turyści), 

b) osoby z obsługi technicznej, 

c) przedstawiciele policji, straży pożarnej, służb zabezpieczających, służb medycznych 

d) ochrona, 

e) osoby z identyfikatorami: „ORGANIZATOR”, „WOLONTARIUSZ”, „GOŚĆ” 

3. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień 

Regulaminu. 

4. Widzowie powinni się stosować do zarządzeń Służb Porządkowych, Policji, Straży Pożarnej, 

Organizatorów Imprezy oraz do przestrzegania przepisów Ppoż. 

5. Organizatorzy zobowiązani są do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Imprezy,  

a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia i posiadania w jej trakcie przez osoby 

obecne na imprezie: 

a) broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

e) napojów alkoholowych, 

f) substancji odurzających lub substancji psychotropowych. 

6. Organizacja, której przyznane zostanie stoisko, będzie miała do dyspozycji namiot wystawienniczy 

3x3 m, stół 120x80 cm, 2 krzesła, dostęp do prądu i internetu. Wszelkie inne potrzebne akcesoria 

organizacja zapewnia sobie we własnym zakresie (w tym np. przedłużacze i rozgałęziacze). 

8.  Organizacja, która otrzyma zgodę na przeprowadzenie działań na terenie Pikniku zobowiązana jest 

do przeprowadzenia ich zgodnie z ustaleniami z organizatorami. 

9.  Organizatorzy zapewniają identyfikację stoisk w postaci tablicy z nazwą organizacji umieszczonej na 

każdym z namiotów. 

10.  Organizatorzy nie zapewniają transportu na teren Pikniku oraz nie pokrywają kosztów dojazdu ani 

przewozu materiałów. 

10. Podczas Pikniku obowiązuje zakaz sprzedaży jakichkolwiek przedmiotów i produktów. 

11. Organizacja prezentująca się podczas Pikniku jest zobowiązana do prowadzenia stanowiska przez 

cały czas trwania imprezy (w godzinach 11.00-17.00). 

12. Wprowadza się zakaz: 

a) niszczenia tablic informacyjnych, namiotów, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy 

znajdujących się na terenie Imprezy, 

b) zaśmiecania miejsca Imprezy, 

c) zastawiania dróg ewakuacyjnych, 

d) pisania, malowania i naklejania czegokolwiek na budowlach, urządzeniach lub drogach. 



 

13. Organizatorzy Imprezy odpowiedzialni są za: 

a) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych, 

b) eliminowanie wszystkich zachowań uczestników Imprezy mogących być przyczyną zagrożeń. 

14. Służbę porządkową w czasie Imprezy stanowią pracownicy firmy ochroniarskiej, legitymujący się 

identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. Są oni uprawnieni do: 

a) zastosowania siły fizycznej w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia 

ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 

Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie dóbr i mienia,  

b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia  ludzkiego, a także chronionego mienia. 

15. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez wywieszenie go w widocznych 

miejscach na terenie Imprezy, tj. na ul. Krakowskie Przedmieście oraz poprzez zamieszczenie go na 

stronie internetowej Organizatora: www.ofip.eu. 

 

IV. Odpowiedzialność: 

 

1. W przypadku uszkodzenia elementów przyznanego stoiska, sceny lub przestrzeni wspólnej, koszty 

ponosi organizacja, której została przyznana wyżej wymieniona przestrzeń. 

2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Pikniku będą pociągane do 

odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

3. Wypadki lub szkody należy zgłaszać Organizatorowi. 

 

 

 

http://www.ofip.eu/

