
PIKNIK UJ CM 
 
 

REGULAMIN IMPREZY 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

1. Organizatorem imprezy jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. Jednostkami 

odpowiedzialnymi za organizację Imprezy są: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM 

oraz Dział Organizacji i Promocji CM. Wejście na teren Imprezy jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu.    
2. W celu zapewnienia uczestnikom Imprezy bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo 

do odmówienia wstępu na teren Imprezy osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych 

środków odurzających, zachowującym się agresywnie. 
 

3. O wejściu decyduje Organizator, który ma prawo do wylegitymowania uczestnika Imprezy w 

celu ustalenia jego tożsamości. 
   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty uczestników Imprezy 

pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie Imprezy. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników, 

którzy biorą udział w zawodach sportowych oraz zabawach podczas trwania Imprezy. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW oraz innego 

ubezpieczenia OC.  

7. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Imprezy odpowiadają rodzice lub ich 

opiekunowie prawny. Osoby te są odpowiedzialne  za opiekę oraz za sprawowanie pieczy i 

nadzoru.  
 

8. Impreza odbywa się na terenie wokół Zespołu Domów Studenckich (boiska sportowe, parking, 

stanowiska grillowe) przy ul. Badurskiego 15, 17 i 19 

 
ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
1. Na terenie ochronę fizyczną sprawują pracownicy Ochrony zobowiązani do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia uczestników Imprezy  
2. Osoby przebywające na terenie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.  
3. Osoby przebywające na terenie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i 

poleceń służb porządkowych, obsługi, pracowników i portierów w szczególności w sytuacjach 

zagrożenia przeciwpożarowego.  
4. Osobom wchodzącym na teren ZABRANIA SIĘ:  

- wnoszenia szklanych opakowań  



- wnoszenia oraz spożywania środków odurzających  
- posiadania i wnoszenia materiałów wybuchowych  
- posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać 

bezpieczeństwu innych osób,  
- wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla obsługi  
- dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy 

oraz zbiórek pieniężnych   
- rzucania jakimikolwiek przedmiotami (nie dotyczy balonów podczas wojny na balony). 

 
Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie      
usunięte z terenu Imprezy. 


