REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ ZARZĄD OSIEDLA SUCHY LAS
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych i
współorganizowanych przez Zarząd Osiedla Suchy Las.
2. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
•
•
•

•

regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udziału w wydarzeniach
organizowanych przez Zarząd Osiedla Suchy Las,
organizatorze – należy przez to rozumieć zarząd Osiedla Suchy Las,
wydarzeniu – należy przez to rozumieć wszelkie wydarzenia organizowane lub
współorganizowane przez Zarząd Osiedla Suchy Las, szczególnie: ogniska, pikniki,
szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, spotkania integracyjne, pokazy filmowe, gry miejskie,
koncerty, kursy, zabawy, zajęcia dla dzieci, warsztaty i inne,
uczestniku – należy przez to rozumieć osoby czynnie uczestniczące w w/w
wydarzeniach.
§3

1. Wydarzenia organizowane przez Zarząd Osiedla Suchy Las są bezpłatne.
2. W czasie wydarzeń dzieci przebywają na terenie, na którym odbywa się wydarzenie i
biorą w nim udział za zgodą i pod opieką rodziców / opiekunów.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w wydarzeniach i nie ponosi
z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników wydarzeń ani za
zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania tych spotkań.
5. Uczestnik wydarzeń ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami
z jego strony.
6. Uczestnik wydarzeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych
obowiązujących w miejscach organizowanych wydarzeń, w szczególności
zobowiązany jest do utrzymywania czystości i przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
7. Za wszelkie szkody i zniszczenia spowodowane przez dzieci odpowiadają roddzice /
opiekunowie.
§4
1. Jeśli udział w wydarzeniu wymaga zapisów, zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu
należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
2. Jeżeli liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych
kryteriów kwalifikujących do udziału w wydarzeniu, które zostaną podane w informacji
o wydarzeniu.

§5
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie
wydarzeń oraz do zmian terminów wydarzeń.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadkach
wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania imprezy jest podawana na stronie internetowej
organizatora oraz jego profilu w portalu społecznościowym Facebook.
§6
1. Poprzez przystąpienie do udziału w wydarzeniu uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. W przypadku osób
małoletnich zgodę taką wyrażają w ich imieniu rodzice / opiekunowie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjnych.
3. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na zgodne z
obowiązującym prawem, nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku za pomocą zdjęć
lub nagrań filmowych z danego wydarzenia, a także na jego rozpowszechnianie bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie
fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych
przez organizatora, w tym w mediach społecznościowych, w innych elektronicznych
środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
organizatora, w publikacjach organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, w tym również w mediach internetowych i drukowanych, z zastrzeżeniem, że
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować
informacje o działalności prowadzonej przez organizatora, a ich wykorzystywanie w
innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników
wydarzeń nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek
roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez
uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) będą jednak przetwarzane
przez organizatora w celach komunikacji pomiędzy organizatorem a uczestnikiem na
zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.
5. W szczególnych wypadkach uczestnicy otrzymają do podpisania osobne zgody na
utrwalenie swojego wizerunku, zgodnie z z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Zgodę za
osobę niepełnoletnią podpisuje opiekun prawny.
§7
1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną
opublikowane na stronie http://osiedlesuchylas.suchylas.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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