
II Rodzinny Piknik z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

PROGRAM I REGULAMIN

I. CELE

Głównymi celami organizacji imprezy pod nazwą II Rodzinny Piknik z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego jest zacieśnianie więzów rodzinnych i sąsiedzkich, promocja 
Wodzisławia Śląskiego oraz zwiększenie świadomości wodzisławian nt. samorządu 
terytorialnego.

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, a dokładniej Biuro 
Prezydenta Miasta.

 
III. TERMIN I MIEJSCE
II Rodzinny Piknik z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbędzie się w niedzielę, 
27 maja 2018 r. Impreza przewidziana jest w godz. 13-17. Będzie mieć miejsce w strefie
rekreacyjno-grillowej Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” (ul. Matuszczyka 
w Wodzisławiu Śląskim).

     

IV. PROGRAM IMPREZY

Start imprezy – godz. 13.
Zakończenie imprezy – godz. 17.

W programie:
1. Pokaz kulinarny gwiazdy programu telewizyjnego MasterChef Charlesa Daigneaulta.
2. Rozdanie 600 talonów na dania grillowe i wspólny poczęstunek.
3. Animacje dla dzieci.
4. Biesiada.
5. Pokazy dotyczące bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przedmedycznej i gaszenia  
pożarów, przygotowane przez wodzisławskich policjantów i strażaków (godz. 14-15).

V. PODSTAWOWE INFORMACJE                    
            1. Impreza jest wydarzeniem bezpłatnym.

2. Przeznaczona jest zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
            3. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie, pozostając pod opieką rodziców lub opiekunów.
            4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z uwagi na niesprzyjające 

warunki atmosferyczne.
            5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia imprezy z uwagi na niesprzyjające  

warunki atmosferyczne.
            6. Podczas pikniku, czyli wielkiego grillowana, rozdawanych będzie 600 talonów na dania 

grillowe (kiełbasy, szaszłyki). W czasie wydarzenia uczestnicy będą mieć możliwość 
degustacji pokazowych dań przygotowanych przez gwiazdę programu MasterChef 
Charlesa Daigneaulta. W przypadku wyczerpania zapasów zapewnionych przez 
Organizatora, uczestnicy będą mogli zakupić dodatkowe dania z grilla.

            7. Organizator nie zabrania przynoszenia własnych produktów żywnościowych.
8. Organizator zabrania wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych i środków 



odurzających.
9. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić 
żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 
10. Imprezę zabezpiecza Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego, a za zabezpieczenie 
przeciwpożarowe odpowiedzialna jest Ochotnicza Straż Pożarna.
11. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji w przyszłych 
latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, 
a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
promocyjnych. 

        
VI. KONTAKT
Wszelkich informacji na temat II Rodzinnego Pikniku z okazji Dnia Samorządu 
Terytorialnego udzielają pracownicy Biura Prezydenta Miasta tel.: 32 45 90 478. Zapytania 
można przesyłać na adres: k.bartkowiak@wodzislaw-slaski.pl.


