REGULAMIN WYDARZENIA “LATO NA STADIONIE WROCŁAW”
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Impreza pod nazwą “Lato na Stadionie Wrocław”, zwana dalej Imprezą, odbywa się
w dniach od 1 do 4 i od 8 do 17 lipca 2019 roku od godziny 10:00 do 20:00, na terenie
Stadionu Wrocław sp. z o.o. przy Alei Śląskiej 1. Jest to impreza wchodząca w skład
Akcji “Lato na Stadionie Wrocław”.
Impreza odbywa się zgodnie z programem dostępnym na stronie
www.stdionwrocław.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku (link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2262062190712435/). Niektóre wydarzenia są
odpłatne. W przypadku niektórych zajęć obowiązują limity miejsc a Uczestnicy są
zobowiązani wcześniej się na nie zapisać.
Organizatorem Imprezy jest Stadion Wrocław sp. z o.o.
Każda osoba biorąca udział w Imprezie, a jeśli uczestnikiem jest dziecko - jego
opiekun prawny lub rodzic - winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Uczestnictwo w Imprezie oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Stadionu Wrocław
(Regulamin dostępny online na stronie internetowej).
Udział Uczestnika w Imprezie jest dobrowolny.
Warunkami uczestnictwa w Imprezie są:
a. w przypadku zajęć wymagających wcześniejszej rejestracji zapisanie się
Uczestnika na zajęcia drogą mailową.
b. przybycie Uczestnika na miejsce odbywania się zajęć nie później niż 15 minut
przed rozpoczęciem danych zajęć.
c. zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz
ewentualnych szczegółowych warunków dopracowanych przez Organizatora
konkretnych zajęć.
d. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora w zakresie koniecznym do realizacji danych zajęć.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
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Uczestnik Imprezy wyraża dobrowolną i nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie
swojego wizerunku utrwalonego przez Organizatora Imprezy dla celów reklamowych,
promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą
Organizatora Imprez.
Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na
stronie internetowej i mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach
marketingowych.
Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do wszelkiego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub
ogólnie uznanych za nieetyczne.
Uczestnik Imprezy wyraża zgodę, aby jego wizerunek zestawiony był z wizerunkami
innych uczestników Imprezy

Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z:
a. wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika
w związku z organizacją i promocją Imprezy, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2017.880 z późn. zm). Zdjęcia mogą być publikowane w materiałach
promocyjnych związanych z Imprezą i w materiałach promocyjnych
Organizatorów, w szczególności na stronach internetowych oraz lokalnych
mediach i portalach społecznościowych.
b. Uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) 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 (“RODO”) w celu organizacji, przeprowadzenia
i promocji „Lata na Stadionie Wrocław".
Stadion Wrocław sp. z o.o. oraz GigArt - agencja eventowa mogą przetwarzać dane
uczestników i użytkowników w celu marketingu usług własnych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
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Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych Uczestników, przestrzegać przepisów prawa oraz
Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych.
Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych
urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej
podczas Imprezy.
Uczestnicy Imprezy są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych
Uczestników.
Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
urządzeń i sprzętu znajdującego się na Stadionie Wrocław, itp. Uczestnicy
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zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora wszelkie przypadki
nieodpowiednich zachowań innych Uczestników.
Udział w Imprezie jest podejmowany przez Uczestnika na jego wyłączną
odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe
i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie, w szczególności za
ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe u Uczestników w trakcie trwania
Imprezy.
Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice
bądź opiekunowie prawni. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za dzieci biorące
udział w Imprezie. Oznacza to, dzieci nie mogą pozostać bez opieki podczas zajęć,
chyba że prowadzący wyrazi zgodę na pozostanie dziecka na zajęciach bez opieki
rodzica bądź opiekuna prawnego.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń osób prowadzących zajęcia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione przez
nich w miejscu odbywania się Imprezy.
Organizator nie zapewnia napojów i wyżywienia podczas trwania Imprezy. Ze
względu na wysokie temperatury zaleca się, aby każdy Uczestnik zaopatrzył się
w wodę lub inny napój.
Przystępując do udziału w zajęciach szczególnie w przypadku zajęć o charakterze
ruchowym, Uczestnik oświadcza tym samym, że nie są mu znane żadne
przeciwwskazania do jego udziału w danych zajęciach, szczególnie zdrowotne, oraz
że do udziału w zajęciach przystępuje dobrowolnie, samemu określając poziom
swoich możliwości psychofizycznych i dostosowując intensywność swojego
zaangażowania na poziomie nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia.
Uczestnik jest zobowiązany dostosować ubiór do zajęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku:
a. zbyt niskiej liczby Uczestników,
b. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć
(przykładowo: choroba prowadzącego, niesprzyjające warunki pogodowe,
odwołania udziału przez podmiotu współpracujące z organizatorem, itp.),
c. wystąpienia siły wyższej.
Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w programie.
O ewentualnych zmianach w programie Organizator poinformuje poprzez informację
w
wydarzeniu
na
Facebooku
(link
do
wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2262062190712435/) oraz drogą mailową lub
telefoniczną w przypadku zapisanych uczestników.
Organizator ma prawo odmówić udziału w Imprezie Uczestnikowi, który:
a. nie wypełnił warunków uczestnictwa opisanych w punkcie 1.7.,
b. znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
c. jest w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla samego siebie
i innych Uczestników.
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d. zachowuje się w sposób agresywny lub stanowiący potencjalne zagrożenie dla
niego samego lub innych Uczestników.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

KONTAKT
Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Al. Śląska 1
54-118 Wrocław
lato@stadionwrocław.pl

