REGULAMIN EVENTU „RUSZ POWIETRZEM Z BUGGYGYM 2019”
W RAMACH KAMPANII „ZIMA NIE JEST ZŁA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Evencie „Rusz powietrzem
z BuggyGym 2019”.
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Organizatorem eventu jest Stowarzyszenie BuggyGym z siedzibą w Bielsku - Białej, Olszówka 149, 43-300
Bielsko – Biała; NIP: 5472154233; Regon: 361615331; KRS: 0000559946; miejsce zarejestrowania: Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Organizator ma prawo wykonywać czynności związane z realizacją eventu za pośrednictwem osób, które
podjęły się wykonania poszczególnych czynności w ramach realizacji eventu. Działania tych osób będą
uznane za działania organizatora.
Event odbędzie się w lokalizacjach i terminach zdefiniowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.buggygym.pl
Uczestnikiem eventu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna
nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela
ustawowego na wzięcie udziału w evencie, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla
celów związanych z przeprowadzeniem eventu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w
niniejszym regulaminie oraz akceptująca zasady eventu określone niniejszym regulaminem.
Udział w evencie jest bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnikiem eventu nie może być osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz
środków farmaceutycznych.
Poprzez przystąpienie do eventu uczestnicy akceptują postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
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ZASADY KORZYSTANIA Z EVENTU
1.
2.
3.
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Uczestnicy przebywający w strefie eventu mogą nieodpłatnie korzystać z przygotowanych przez
organizatora oraz partnerów atrakcji oraz konkursów.
Uczestnik bierze udział w przygotowanych atrakcjach i konkursach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieostrożnego korzystania
z atrakcji oraz nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
Warunkiem przystąpienia do eventu jest wyrażenie chęci oraz wejście do strefy eventu.
W trakcie trwania eventu organizator będzie wykonywał dokumentację zdjęciową oraz
dokumentację video. Pozyskany w ten sposób materiał może zawierać utrwalony wizerunek
uczestnika eventu lub osób przebywających w miejscu realizacji eventu w postaci zdjęć lub ujęć
video. Wszyscy uczestnicy eventu oraz osoby przebywające w miejscu realizacji eventu wyrażają
dobrowolną i nieodpłatną zgodę, która może być odwołana w każdym czasie, na rzecz
organizatora, na utrwalenie, przetwarzanie oraz publikację ich wizerunku, bez konieczności
uprzedniej autoryzacji efektu artystycznego na stronach internetowych wykorzystywanych do
komunikacji
Stowarzyszenia
BuggyGym
(www.buggygym.pl)
oraz
w
serwisach
społecznościowych: facebook, snapchat, instagram (www.facebook.com, www.snapchat.com
oraz www.instagram.com) oraz youtube.com i jego udostępnienie użytkownikom internetu w
materiałach digital marketing (zdjęcia, bannery, bumpy, video, snapy, posty, insta stories, etc.),
jak również w formie drukowanej lub w materiałach wewnętrznych organizatora, w celu
przekazania relacji z eventu oraz marketingu i reklamy BuggyGym. Podanie danych osobowych
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uczestnika (imię, nazwisko) jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do wzięcia udziału w
atrakcjach podczas eventu.
Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko) będą przetwarzane w celu wzięcia przez uczestnika
udziału w atrakcjach podczas eventu (art. 6 ust. 1 lit. f) rodo), jak również dane osobowe
uczestników będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby marketingu własnych usług, a
uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do takiego przetwarzania, poprzez
wysłanie maila na adres: ruszpowietrzemzbuggygym2019@gmail.com. Dane będą przetwarzane
do czasu wniesienia przez uczestnika sprzeciwu. Wizerunek uczestnika będzie wykorzystywany w
celu wykonania dokumentacji fotograficznej lub video i przetwarzany w celach dokumentacyjnych
– art. 6 ust. 1 lit. f) rodo; albo w celach określonych w ust. 5 powyżej,
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi.
W sprawie swoich danych osobowych należy kontaktować się z administratorem za
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: ruszpowietrzemzbuggygym2019@gmail.com lub
pocztą tradycyjną wysyłając list na adres: Stowarzyszenie BuggyGym Olszówka 149, Bielsko –
Biała 43-300 (z dopiskiem " dane osobowe").
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Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom do wglądu w siedzibie organizatora oraz
na terenie eventu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator każdorazowo poinformuje
o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej
organizatora.
Materiały reklamowe eventu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.
Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją eventu ogłoszone zostaną na stronie
internetowej www.buggygym.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe oraz sytuacje nieprzewidziane
lub wynikające z działania sił wyższych, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić
wzięcie udziału w evencie, np. awarie wyposażenia, odwołanie eventu itp.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

