Regulamin wydarzenia „18. Urodziny Wyspy Skarbów GAK”
termin: 24.06.2022 r., godz. 17:00

1.

Regulamin (dalej jako „Regulamin”) obowiązuje wszystkie osoby, które będą brały udział w imprezie pod
nazwą „18. Urodziny Wyspy Skarbów GAK” (dalej: Wydarzenie) w miejscu jej zorganizowania, tj. w GAK
Wyspie Skarbów, mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Turystycznej 3.

2.

Organizatorem Wydarzenia jest GAK Wyspa Skarbów (zwana dalej Organizatorem), tel. (58) 323 91 15,
adres e-mail: wyspaskarbow@gak.gda.pl.

3.

Wydarzenie odbywa się w dniu 24 czerwca 2022 roku.

4.

Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz bezwzględną akceptacją
niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

5.

Celem Wydarzenia są obchody 18 jubileuszu Wyspy Skarbów GAK z udziałem uczestników Wydarzenia,
integracja polsko-ukraińskiej społeczności Miasta Gdańska oraz Partnerstwa Programu Społecznego
Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.

6.

W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, będące członkami polsko-ukraińskiej
społeczności Miasta Gdańska (dalej jako „Uczestnicy”).

7.

Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

8.

Każdy Uczestnik Wydarzenia, przebywając na terenie budynku Wyspy Skarbów GAK zobowiązany jest do
zapoznania się i akceptacji regulaminu obowiązującego na terenie budynku. Regulamin budynku
dostępny jest w biurze Wyspy Skarbów GAK oraz w widocznym miejscu na terenie Wydarzenia.

9.

Uczestnicy mogą przebywać w budynku Wyspy Skarbów GAK do zakończenia Wydarzenia, a następnie
bez zbędnej zwłoki opuścić wyżej wymieniony budynek.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za
zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika
podczas pobytu na terenie Wydarzenia.
11. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń Organizatora lub
osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco
obsłudze Wydarzenia.
12. Organizator nie sprawuje opieki nad osobami poniżej 18. roku życia.
13. Przebywanie na terenie Wydarzenia osób niemających ukończonych 18 lat jest równoznaczne z
akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w Regulaminie przez osoby, które sprawują nad nimi
opiekę prawną. Rodzice i opiekunowie prawni oraz osoby odpowiedzialne za opiekę nad osobami nie
posiadającymi zdolności prawnej odpowiadają za działania lub zaniechania osób nad którymi sprawują
pieczę, jak za działania własne, chyba że inaczej stanowią przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
14. Organizator może sporządzić z przebiegu Wydarzenia relację video oraz fotograficzną, na której mogą
zostać utrwalone wizerunki Uczestników Wydarzenia, a która wykorzystana zostanie w celach
marketingowych, w celu informowania o działalności realizowanej przez Organizatora w mediach
społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora, Partnera lub podmiotów współpracujących z
Organizatorem lub w innych kanałach przekazu.
15. Uczestnicy Wydarzenia przyjmują do wiadomości i zgadzają się nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych
lub terytorialnych na to, żeby ich wizerunek został utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie
głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Wydarzenie.
16. Uczestnikom Wydarzenia zabrania się:
a.

posiadania broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;

b.

spożywania napojów alkoholowych,

c.

spożywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;

d.

palenia papierosów.

17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia z ważnej przyczyny, która uniemożliwia jego
przeprowadzenie w ustalonym terminie, w tym z uwagi na warunki pogodowe, działanie siły wyższej,
działania wojenne, epidemie, jak również w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, które
utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie Wydarzenia w ustalonym terminie lub miejscu.
18. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź
częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w
niniejszym

Regulaminie

Organizator

będzie

informował

na

stronie

internetowej

https://gak.gda.pl/placowki/wyspa-skarbow/
20. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej https://gak.gda.pl/placowki/wyspa-skarbow/
oraz w widocznych miejscach na terenie Wydarzenia (publikowany bezpośrednio przed rozpoczęciem
Wydarzenia).
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

