
Regulamin Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej  
pn. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Politechniki Lubelskiej 2019 

 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej pn. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
Politechniki Lubelskiej 2019 dotyczy organizacji Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej  
na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej w Lublinie. 

2. Ilekroć mowa jest o: 
a) organizatorze – należy przez to rozumieć Politechnikę Lubelską, z siedzibą  

w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 D, 20-618 Lublin; 
b) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej 

pn. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Politechniki Lubelskiej 2019; 
c) ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PL. 

3. Miejsce i termin Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej pn. Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka Politechniki Lubelskiej 2019: 
a) miejsce: tereny zielone Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka, 20-618 Lublin; 
b) termin: 1 czerwca 2019 r., godz. 14:00-18:00. 

§ 2. 

1. Organizacja Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej pn. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
Politechniki Lubelskiej 2019 (dalej: Impreza), przeznaczona jest głównie dla dzieci 
pracowników Politechniki Lubelskiej, w przedziale wiekowym 1-16 lat; 

2. Zgłoszenia dziecka/dzieci do udziału w Imprezie może dokonać: pracownik Politechniki 
Lubelskiej, członek Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, 
rencista i emeryt Politechniki Lubelskiej.  

3. Organizator nie stawia ograniczeń, co do ilości zgłoszonych dzieci. 

4. Pełny koszt uczestnictwa w Imprezie jednego dziecka wynosi 40 zł. 

5. Dzieci, które są członkami rodzin pracowników Politechniki Lubelskiej i innych osób 
uprawnionych do korzystania ze świadczeń z ZFŚS w rozumieniu Regulaminu podziału  
i wykorzystania ZFŚS w Politechnice Lubelskiej (Zarządzenie Nr R-28/2018 Rektora 
Politechniki Lubelskiej z dnia 22 maja 2018 r.) otrzymują dofinansowanie. Wysokość 
dofinansowania ustalana jest na podstawie średniego miesięcznego przychodu na członka 
rodziny.  

6. Osoby posiadające uprawnienia do korzystania z ZFŚS, zgłaszając dzieci do udziału  
w Imprezie, wnoszą opłaty z uwzględnieniem dofinansowania, w kwotach: 
 10,00 zł za jedno dziecko, gdy przychód na członka rodziny wynosi do 2.500,00 zł; 
 15,00 zł za jedno dziecko, gdy przychód na członka rodziny wynosi od 2.500,01- 

4.000,00;  
 20,00 zł za jedno dziecko, gdy przychód na członka rodziny wynosi powyżej 4.000,00 

zł. 

7. Inne osoby, które zgłaszają dodatkowo dziecko/dzieci, płacą pełny koszt  
(bez dofinansowania) uczestnictwa w Imprezie, tj. 40,00 zł za jedno dziecko. 



8. Organizator zastrzega, iż zgłoszenia udziału dziecka/dzieci w Imprezie przyjmowane będą 
do 17 maja 2019 r., natomiast wpłat należy dokonywać od 20 do 24 maja 2019 r. 

9. Organizator zastrzega, iż zgłoszenie dziecka/dzieci do uczestnictwa w Imprezie  
po terminie lub w dniu wydarzenia nie będzie możliwe. 

10. Każde dziecko uczestniczące w Imprezie będzie wyposażone w specjalną opaskę na rękę, 
umożliwiającą wejście na teren zabawy. Opaskę należy pobrać z Sekcji Spraw Socjalno-
Bytowych Pracowników PL.  

§ 3. 

1. Uczestnictwo w Imprezie jest dobrowolne.  

2. Zgłoszenia dziecka/dzieci do udziału w Imprezie przyjmowane będą w Sekcji Spraw 
Socjalno-Bytowych Pracowników Politechniki Lubelskiej, Lublin, ul. Nadbystrzycka 40a, 
pok. 101. 

3. Wszystkie dzieci mogą przebywać na Imprezie wyłącznie pod opieką rodziców  
lub innych opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich 
podopiecznych . 

4. Zgłoszenie dziecka/dzieci do udziału w Imprezie przez rodzica bądź innego opiekuna 
prawnego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na rejestrowanie  
i fotografowanie przebiegu Imprezy dla potrzeb dokumentacyjno-promocyjnych 
Politechniki Lubelskiej. 

5. Uczestnictwo w Imprezie zarówno dziecka/dzieci, jak i rodziców/opiekunów prawnych 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach 
filmowych i fotograficznych. 

6. Każdy rodzic bądź inny opiekun prawny dziecka/dzieci, które zgłasza do udziału  
w Imprezie, zobowiązany jest do wypełnienia Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1  
lub Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Rodzic bądź inny opiekun prawny dziecka/dzieci, które zgłasza do udziału w Imprezie 
oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 

8. Organizator ma prawo wyprosić z Imprezy uczestników, którzy naruszają porządek lub 
dobre obyczaje, albo nie stosują się do postanowień Regulaminu lub poleceń Organizatora 
oraz swoim zachowaniem narażają innych uczestników na niebezpieczeństwo. 

9. Uczestnik, który ze swojej winy wyrządzi szkodę Organizatorowi lub osobie trzeciej 
zobowiązany jest do jej naprawienia. 

10. Regulamin korzystania z urządzeń rekreacyjnych, stanowi integralną część Regulaminu 
Imprezy Sportowo-Rekreacyjnej pn. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Politechniki 
Lubelskiej 2019. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. 
2. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator Imprezy, któremu 

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 


