REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ „Piwo do transmisji EuroVolley 2019”
W DNIU 28-29 września 2019 r.
I Informacje podstawowe
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej “Strefa Roofa” w ramach, której
organizowane jest wydarzenie o nazwie „Piwo do transmisji EuroVolley 2019” w dn.
28.09.2019 od godz. 15:00 , 29.09.2019 r. od godziny 15:00, odbywa się na terenie Strefy
Roofa mieszczącej się w Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie w wyznaczonej strefie
zwanej dalej „Imprezą lub Wydarzeniem”, której organizatorem jest Agencja 5am Karolina
Musiał, ul. Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727.
2. Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom
niniejszego Regulaminu. Wydarzenie skierowane jest WYŁĄCZNIE do osób pełnoletnich.
3. Wejście na teren Imprezy, udział w Wydarzeniu oznacza akceptację postanowień
Regulaminu i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i publikacje zdjęć z
Wydarzenia.
4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy w biurze administracji
Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie, u Organizatora oraz na stronie internetowej
www.galeria-turzyn.pl
5. W Imprezie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Galerii Handlowej
Turzyn, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Galerii Handlowej Turzyn, na
podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani
ich pracownicy i współpracownicy w Galerii Handlowej Turzyn, ani takie podmioty lub ich
pracownicy i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub
przeprowadzeniu Akcji, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Galerii
Handlowej Turzyn. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne
powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od
podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana).
II Przeznaczenie terenu
1.

2.
3.
4.
5.

Na terenie Imprezy Klienci Galerii Handlowej Turzyn mogą uczestniczyć w
wydzielonych miejscach w ramach niniejszej atrakcji, pozostała część nie jest miejscem
imprezy, przebywające tam osoby nie są uczestnikami imprezy.
Wydzielonymi na teren Imprezy są: teren z miejscami siedzącymi oznaczony jako Strefa
Roofa.
W ramach imprezy wydawane są piwa jako bonusy promocyjne związane z udziałem w
wydarzeniu zgodnie z limitami i zasadami określonymi w regulaminie.
Każdego dnia trwania Imprezy prowadzona jest impreza tematyczna „Piwo do transmisji
EuroVolley 2019”
W specjalnie oznaczonym miejscu pełnoletni uczestnicy mają możliwość odebrania
bezpłatnych poczęstunków zgodnie z wyszczególnieniem wskazanym poniżej z
zastrzeżeniem, iż istnieje możliwość odebrania poczęstunku po jednej sztuce na osobę, do
wyczerpania limitu danego rodzaju poczęstunku :
 28.09 – sobota, godz. 15:00 – Dla pierwszych 100 osób gratisy: piwo
 29.09 – niedziela, godz. 15:00 – Dla pierwszych 100 osób gratisy: piwo

6. Bonusy – piwa są wydawane każdej osobie dorosłej po zgłoszeniu się do oznaczonego
stanowiska. Ilość bonusów jest ograniczona na wskazany dzień akcji,

O możliwości odbioru bonusu decyduje kolejność zgłoszeń, nie ma możliwości pobrania
większej ilości niż jedna sztuka przez jedną osobę.
8. Piwa przeznaczone jako bonusy w promocji zawierają do 4,5 % alkoholu.
9. Organizator zaznacza, iż alkohol szkodzi zdrowiu i nie będzie wydawany nieletnim i
nietrzeźwym uczestnikom
10. Dostęp do atrakcji jest bezpłatny ograniczony ilością sztuk przeznaczonych dla
uczestników.
11. W razie wyczerpania limitu bonusy nie przysługują, jednak możliwy jest dostęp
komercyjny do strefy gastronomicznej.
7.

III Zasady Wydarzenia
1. Przebywać w miejscu Imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
Impreza jest otwarta, niebiletowana i bezpłatna z limitem miejsc dostępnych z uwagi na
bezpieczeństwo i wydzieloną część na Wydarzenie.
2. Nie można zastrzec cech bonusu czy też dokonać jego wymiany lub zwrotu.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji przekazywanych przez
Organizatora Wydarzenia. Uczestnik bierze udział i pobiera bonus na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
4.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Wydarzenia, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej. Z uwagi limit nagród i upominków, wyczerpanie limitów powoduje zakończenie
Akcji.
5. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika odpowiedzialność
ponosi sam uczestnik.
6. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwej i/lub
zakłócającej swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne
służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych
dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do
służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników
przed, po i w trakcie Wydarzenia.
IV Ochrona danych osobowych
Uczestnik, poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu, świadomie i dobrowolnie przyjmują
do stosowania warunki niniejszego Regulaminu w zakresie danych osobowych.
2.
Administratorem danych osobowych ( w szczególności wizerunku) zebranych podczas
niniejszej Imprezy/Akcji jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach,
przy ul. Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235
3.
Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku w fotorelacji z Wydarzenia (dalej:
Zdjęcia), na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na
wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na
udostępnienie ich w celach promocyjnych osobie trzeciej i mediom.
4.
Uzyskane przez Administratora dane osobowe (wizerunek Uczestników) będą
przetwarzane w celu utrwalenia przebiegu Wydarzenia oraz promocji akcji i działalności
Organizatora oraz Galerii handlowej Turzyn w mediach i w mediach społecznościowych.
1.

Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich
poprawiania jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych
w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi
danych.
6.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża poprzez przystąpienie
do Akcji.
7.
Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego
dostępu
do
danych
osobowych
przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
5.

V Postanowienia reklamacyjne i końcowe
1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem Wydarzenia mogą być składane na piśmie,
listem poleconym, na adres Organizatora określony w paragrafie 1 z dopiskiem „Reklamacja”
najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia. Reklamacje nadesłane po
tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w
terminie 14 dni od jej otrzymania
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię,
nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

