REGULAMIN „I ZLOTU FANÓW HARRY’EGO POTTERA
NA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLANIE”
§1
[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa
w „I Zlocie Fanów Harry’ego Pottera na Świętokrzyskiej Polanie” (dalej: „Zlot”).

2. Organizatorem Zlotu jest Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń Spółka jawna z siedzibą
w Chrustach, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344738, REGON: 260348820, NIP:
6572841100, e-mail: marketing@swietokrzyskapolana.pl

3. Zlot odbywa się w Chrustach przy ul. Laskowej 95 (26-050 Zagnańsk) w wyznaczonym
miejscu na terenie „Kompleksu Świętokrzyska Polana” (dalej: „Kompleks”).

4. Zlot odbywa się w dniu 15 sierpnia 2018 r. w godz. 11:00-19:00.
5. Szczegółowy plan Zlotu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
(www.swietokrzyskapolana.pl) oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook.com.
Plan Zlotu może podlegać aktualizacjom.
§2
[warunki uczestnictwa]

1. Udział w Zlocie jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy, z zastrzeżeniem ust. 2
poniżej. W przypadku przekroczenia określonej przez Organizatora liczby osób
przebywających na terenie Kompleksu, Organizator może podjąć decyzję
o wstrzymaniu możliwości wejścia na teren Kompleksu do momentu opuszczenia terenu
Kompleksu przez innych uczestników Zlotu.

2. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział
w Zlocie pod warunkiem, że pozostają pod bezpośrednią opieką i nadzorem osoby
pełnoletniej przez cały okres uczestnictwa w Zlocie i pobytu na terenie Kompleksu.

3. Organizator nie zapewnia opieki i nadzoru nad osobami, o których mowa w ust. 2
podczas ich pobytu na terenie Kompleksu, w tym w szczególności podczas uczestnictwa
w Zlocie oraz konkurencjach sportowych organizowanych podczas Zlotu.

4. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest wcześniejsze zapoznanie się z treścią
Regulaminu. Udział w Zlocie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

5. Uczestnicy Zlotu (dalej: „Uczestnicy”) mają obowiązek przestrzegania Regulaminu oraz
Regulaminu Kompleksu Świętokrzyska Polana.
§3
[przepisy porządkowe]

1. Uczestnicy

są zobowiązani do zachowywania się w sposób
bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Kompleksu.

niezagrażający

2. Uczestnicy korzystający z innej infrastruktury i urządzeń Kompleksu, niż te
wykorzystywane bezpośrednio w związku ze Zlotem zobowiązani są do przestrzegania
ich regulaminów.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń personelu Organizatora.
4. Uczestnicy wprowadzający na teren Kompleksu zwierzęta zobowiązani są do stałego
nadzoru nad nimi oraz do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, w
szczególności przez stałe stosowanie kagańca i smyczy w celu uniknięcia ryzyka
wyrządzenia przez zwierzę szkody.

5. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z toalet lub z innych pomieszczeń lub
urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Organizator zapewnia pomoc medyczną uczestnikom Zlotu.
7. Uczestnicy biorący udział w konkurencjach sportowych organizowanych podczas Zlotu
zobowiązani są do przestrzegania reguł ustalonych dla poszczególnych dyscyplin
i poleceń personelu Organizatora.

8. W konkurencjach sportowych mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zgłosili
się uprzednio do biura wydarzenia. Uczestnik nieposiadający pełnej zdolności do
czynności prawnych może brać udział w konkurencjach sportowych organizowanych
podczas Zlotu wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą osoby pełnoletniej, która podczas
Zlotu sprawuje nad nim opiekę.

9. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania adekwatnych środków ostrożności podczas
uczestnictwa w trakcie trwania Zlotu i poszczególnych wydarzeń w jego trakcie, a w
szczególności w trakcie trwania ogniska.

10. Zabrania się:
1) wnoszenia i posiadania na terenie Kompleksu napojów alkoholowych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych oraz przedmiotów niebezpiecznych;

2) palenia tytoniu poza miejscami w tym celu wyznaczonymi;
3) niszczenia terenu Kompleksu, w tym w szczególności roślinności i infrastruktury;
4) zaśmiecania terenu Kompleksu;
5) rozniecania ognia;
6) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub marketingowej na terenie
Kompleksu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub usunięcia ze Zlotu osób:
1) nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji
odurzających;
niszczących mienie znajdujące się na terenie Kompleksu;

2)
3) pozostawiających odpady poza miejscami w tym celu wyznaczonymi;
4) zachowujących się agresywnie w stosunku do personelu Organizatora, Uczestników
5)

lub innych osób znajdujących się na terenie Kompleksu lub zachowujących się
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
naruszających
postanowienia
Regulaminu
lub
Regulaminu
Kompleksu
Świętokrzyska Polana.

§4
[wizerunek Uczestników]

1. Podczas Zlotu na zlecenie Organizatora będą wykonywane fotografie i nagrania filmowe
w ramach, których może zostać utrwalony wizerunek Uczestników.

2. Udział

w Zlocie jest równoznaczny z wyrażeniem nieodpłatnej zgody
rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika.

na

3. Zgodę w imieniu Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych, wyraża osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
sprawuje opiekę nad takim Uczestnikiem.

4. Wizerunek może być rozpowszechniany w każdej formie, każdy sposób i w każdym
celu. W szczególności wizerunek może być rozpowszechniany w celach marketingowych
lub reklamowych, w tym przez publikację fotografii lub nagrania zawierających
wizerunek we wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora.

5. Zgoda obejmuje możliwość udostępniania wizerunku w Internecie bez żadnych
ograniczeń. Zgoda zostaje udzielona na czas nieograniczony i nie może zostać
odwołana.

6. Zgoda obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art.
81 ust. 1 ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych, jak też stanowi zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
§5
[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Amid Prestige Mikołajczyk &
Michoń Spółka jawna z siedzibą w Chrustach, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnańsk.

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Piotr Kleszcz.
Uczestnik może skontaktować się inspektorem w sprawach dotyczących ochrony
danych, w tym realizacji praw, które mu przysługują. Kontakt z inspektorem jest
możliwy pod adresem e-mail

rodo@swietokrzyskapolana.pl lub pocztą tradycyjną pod

adresem „Świętokrzyska Polana”, Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnańsk.

3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału
w „I Zlocie Fanów Harry’ego Pottera na Świętokrzyskiej Polanie” oraz w celu
prowadzenia marketingu bezpośrednio własnych usług.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika lub jego
opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez pobranie wejściówki
(biletu) ze strony internetowej Organizator, poprzez rejestrację na wydarzenie za
pośrednictwem portalu Facebook albo poprzez przybycie na Zlot i wzięcie w nim udziału.
W przypadku marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom
(podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: dostawcy usług
informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące

usługi marketingowe, podmioty świadczące usługi polegające na wykonywaniu zdjęć
lub nagrań.

6. Dane przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Zlocie,
Organizator przetwarza dane osobowe maksymalnie przez okres 10 lat od dnia, w
którym odbył się Zlot. Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
Organizator przechowuje do czasu, aż uczestnik zgłosi sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Organizator zdecyduje o ich usunięciu.

7. Uczestnikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do podanych danych
osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania danych
osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przeniesienia danych osobowych; prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych; prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

8. W celu wykonania praw, o których mowa wyżej Uczestnik może skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych.

9. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na korzystanie jego danych osobowych jest
dobrowolne.

10. Organizator informuje również, że na terenie kompleksu „Świętokrzyska Polana”
znajdują się kamery umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring jest
prowadzony przez Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia
przedsiębiorstwa.

11. Kamery mogą utrwalić wizerunek osób, które poruszają się po terenie Kompleksu
Świętokrzyska Polana, co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

12. Podstawą prowadzenia monitoringu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO).

13. Nagrania obrazu Organizator przetwarza wyłącznie w celach, w których zostały zebrane
i przechowuje je przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania; w przypadku, w którym
nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa
lub Organizator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin określony wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

14. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy
odrębne nie stanowią inaczej.

15. Organizator nie udostępnia nikomu nagrań z kamer, za wyjątkiem przypadków, gdy
zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub występuje inna
potrzeba zweryfikowania czy nagrania utrwaliły zdarzenie, które wymaga wyjaśnienia.
Organizator może udostępnić wówczas nagrania organom ścigania lub osobom
zainteresowanym.
§6
[odpowiedzialność]

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników
Zlotu, w szczególności szkody dotyczące mienia, powstałe wskutek działania lub
zaniechania uczestnika Zlotu lub osób trzecich, w szczególności za zniszczenie,
kradzieże lub zgubienie mienia. Postanowienie to nie dotyczy mienia, za którego
przechowanie odpowiadał Organizator oraz szkód powstałych z winy umyślnej
Organizatora.

2.

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych sprawująca podczas Zlotu
opiekę nad Uczestnikiem nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych
zobowiązana jest do nadzoru nad takim Uczestnikiem i ponosi odpowiedzialność za
szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem swoim lub takiego Uczestnika.

3.

Organizator nie jest zobowiązany do nadzoru nad Uczestnikami nieposiadającymi pełnej
zdolności do czynności prawnych, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za
szkodę spowodowaną działaniami lub zaniechaniami tych osób.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników biorących udział
w zawodach, które odbywają się w trakcie Zlotu za jakiekolwiek szkody, które mogą
powstać w trakcie zawodów, chyba że powstały one z winy umyślnej Organizatora.
§7
[postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w biurze
Zlotu na terenie Kompleksu.

