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I Postanowienia ogólne 
1. Regulamin jest wydany przez Organizatora: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej. 

2. Piknik historyczny odbędzie się w miejscowości Chojnowo (powiat przasnyski), na terenie parku 

podworskiego. Obszar pikniku podzielony będzie na kilka stref: 

 historyczne dioramy Grup Rekonstrukcyjnych; na tym obszarze mieszkają członkowie Grup, 

jednocześnie jest to teren wystawy statycznej; 

 bazar handlowy i gastronomia; 

 arena do pokazów walki, musztry itp.; 

 parking. 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą   przebywały na 

terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza (zarówno do Uczestników Imprezy, jak i do 

Widzów). Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pikniku obowiązana jest 

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnikami Pikniku są Widzowie i Rekonstruktorzy. 

5. Członkowie grup rekonstrukcji historycznych nazywani są w niniejszym Regulaminie 

Rekonstruktorami. 

6. Teren Pikniku oznacza teren, na którym odbywać się będzie Piknik lub inne miejsca, na które 

impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane zostanie to do publicznej 

wiadomości przed Piknikiem. 

7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzony jest Piknik, a także urządzeń znajdujących się na nim. 

8. Osoby obecne na Pikniku są zobowiązane stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu, poleceń Organizatora, a także poleceń działających na zlecenie Organizatora Służb 

Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z powodu ich 

sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stawiania oporu Służbom 

Porządkowym Organizatora niezwłocznie wezwą one Policję, która zajmie się rozpatrzeniem 

danego przypadku. 

9. Wstęp Widzów i Rekonstruktorów na teren Pikniku jest bezpłatny i przysługuje 

wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem. 

10. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Pikniku lub w nim uczestniczyć na wyłączną 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę. 

11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Pikniku: 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników), 

 materiałów wybuchowych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników), 

 wyrobów pirotechnicznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników), 

 materiałów pożarowo niebezpiecznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników), 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy 

jest zabronione. 

13. Kto wnosi lub posiada na Pikniku broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zostanie zatrzymany przez Służby 

Porządkowe Organizatora i przekazany Policji. Kwestia replik broni i wyrobów pirotechnicznych 

nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników, zaś wnoszone przez nich materiały zostaną 

uzgodnione z Organizatorem. 

14. Na terenie Pikniku, w godzinach otwarcia dla publiczności, obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego celu wyraźnie oznaczonymi. 

15. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: 
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 znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków; 

 posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 

substancje; 

 zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku imprezy. 

16. Zabronione jest: 

 tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych 

dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych do ewentualnego 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej; 

 parkowanie wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawianie ich 

jakimikolwiek przedmiotami; 

 wchodzenie na wygrodzony taśmami ostrzegawczymi teren. 

17. Na ogólnodostępnym terenie wydzielonym pod handel, gastronomię i organizację imprez 

rozrywkowo-rekreacyjnych dla uczestników Pikniku i publiczności obowiązują ogólne zasady 

współżycia społecznego i dobrego wychowania. 

18. Zakazuje się wjazdu na teren ogólnodostępny dla publiczności jakichkolwiek pojazdów (w tym i 

należących do Rekonstruktorów). Pojazdy historyczne, zaopatrzenia i służb technicznych mogą 

poruszać się po tym terenie tylko w przypadkach uzgodnionych z Organizatorem. 

19. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub 

innej zarobkowej na Terenie Pikniku. 

20. Każda osoba wchodząc na teren zatwierdza znajomość niniejszego regulaminu imprezy i 

potwierdza swoją tożsamość, jako Uczestnik Pikniku – Widz lub Rekonstruktor. Tym samym 

zgadza się na filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiału, a 

następnie rozpowszechnieniu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 

21. Uczestnicy Pikniku: Widzowie i Rekonstruktorzy przekazują nieodpłatnie prawa do utrwalania 

(rejestrowania, powielania, retransmisji i wykorzystywania w celach promocyjnych) swojego 

wizerunku, podczas całego Pikniku, na rzecz Organizatora. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i wprowadzenia zmian w przebiegu Pikniku z 

uzasadnionych powodów, np.: odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa itp., a ponadto prawo 

do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym. 

 

III Zasady uczestnictwa Rekonstruktorów 
 

1. W Pikniku mogą uczestniczyć stowarzyszenia oraz osoby zajmujące się odtwórstwem historycznym 

oraz właściciele wojskowych i zabytkowych pojazdów mechanicznych. Ubiór i wyposażenie 

uczestnika muszą być zgodne z realiami reprezentowanej epoki. Uczestnikom mogą towarzyszyć 

inne osoby pod warunkiem, że dysponują strojem z epoki.  

23. Podczas dwudniowego pikniku przeprowadzony zostanie konkurs. Uczestnikami są grupy 

rekonstrukcyjne biorące udział w pikniku z  wyłączeniem organizatora – Przasnyskie 

Stowarzyszenie Historii Ożywionej. Szczegóły konkursu omawia „Regulamin konkursu”. 

2. Uczestnikiem Pikniku staje się osoba, która dokonała zgłoszenia drogą e-mail na adres 

pshoprzasnysz@gmail.com .  

3. Udział w Pikniku jest bezpłatny. 

4. Zgłoszenia są przyjmowane są poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 

pshoprzasnysz@gmail.com . Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę 

grupy, epokę którą prezentuje. 

5. Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących na 
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terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza aktów prawnych odnoszących się do kwestii 

bezpieczeństwa. 

6. Uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z bieżącej wody, sanitariatów. Ponadto 

rekonstruktorzy otrzymują surowce spożywcze do obozowisk, pomoc organizacyjną. Grupy 

rekonstrukcyjne we własnym zakresie organizują: nocleg (na terenie parku w Chojnowie) oraz 

samodzielne przygotowanie posiłków (z otrzymanych surowców). 

7. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany sprzęt i ekwipunek. 

8. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych poza wyznaczonym 

obszarem areny i czasem inscenizacji oraz pokazów. Ze względów bezpieczeństwa użycie 

materiałów pirotechnicznych musi być uzgodnione z Organizatorem. 

9. W obozach zakazuje się używania broni oraz innych replik broni naśladujących odgłosy strzału w 

godzinach 22.00-6.00. 

10. W strefie historycznych dioram, obowiązuje dbałość o realia historyczne epoki. Za niestosowne 

uważa się używanie bądź pozostawianie na widoku przedmiotów, które nie pasują do odtwarzanej 

epoki (np. plastikowe butelki, puszki).   

11. Na terenie obozowiska nie wolno bez zgody Organizatora prowadzić żadnych prac ziemnych 

(budowa okopów, ziemianek itp.).  

12. Rekonstruktorzy zobowiązani są do godnego zachowania, by nie uwłaczać tradycjom polskiego 

oręża, mundurom jednostek, które noszą oraz moralności publicznej. W szczególności dotyczy to 

obowiązku zachowania porządku w obozowiskach i innych miejscach noclegów. 

13. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zasad bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich 

przepisów, zaleceń Organizatora i jego Służb Porządkowych, oraz osób dowodzących, a w 

szczególności do zachowania wszelkich środków ostrożności przy używaniu broni, koni, środków 

transportu i materiałów pirotechnicznych. 

14. Wszelkie sceny walk oraz pozorowane starcia wręcz należy wykonywać z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, szczególnie ostrożnie, aby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia obecnych 

osób i zwierząt. 

15. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń wiąże się z odrzuceniem zgłoszenia lub usunięciem  z 

terenu Pikniku. 

 

III Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

http://www.psho.dobroni.pl/  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa. 


