
Regulamin Aktywności animacyjno-rekreacyjnych
w ramach wydarzenia „Spotkanie z Mikołajem”

1. Nazwa wydarzenia: Aktywności animacyjno-rekreacyjne w ramach wydarzenia „Spotkanie z Mikołajem”.

2. Termin: 4 grudnia w godz. 15.00- 19.00 na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 80.

3. Organizator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 8.

4. Zapisy niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu obowiązują podczas wydarzenia zwanego dalej „Spotkanie

z Mikołajem”.

5. Regulamin  kierowany  jest  do  wszystkich  osób,   które  będą  brały  udział  w  strefach  aktywności  animacyjno-

rekreacyjnych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz

Uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej -  jej przedstawiciel ustawowy, występujący jako Uczestnik. Udział

w Aktywnościach animacyjno-rekreacyjnych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora oraz na terenie Hali

Widowiskowo-Sportowej, gdzie będzie znajdować się 8 stref aktywności animacyjno-rekreacyjnych.

7. Każdy  Uczestnik  przy  wejściu  otrzyma dwa kupony:  kupon  konkursowy  (regulamin  przy  skrzynce  oznaczonej

„KONKURS”) oraz kupon do udziału w aktywnościach animacyjno-rekreacyjnych.

8. Udział Uczestnika w każdej ze stref animacyjno-rekreacyjnych potwierdzony będzie pieczątką na kuponie. Nie ma

obowiązku korzystania ze wszystkich stref.

9. Zabrania  się  spożywania  posiłków  oraz  napojów  w  wyznaczonych  Strefach  aktywności  animacyjno-

rekreacyjnych. Konsumpcja może obywać się tylko   w wyznaczonej strefie w holu HWS.

10. Za  bezpieczeństwo  Uczestników  biorących  udział  w  Strefach  aktywnościach  animacyjno-rekreacyjnych

w   miejscach do tego wyznaczonych odpowiada Organizator.

11. Na terenie Hali jest wydzielone miejsce do przewijania i karmienia dzieci.

12. Wszystkie Strefy aktywności animacyjno-rekreacyjnych mają charakter nieodpłatny.

13. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia

26 stycznia 1984 r.  prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018

r. o ochronie  danych  osobowych  Dz.U.2018  poz.  1000  utrwalanie  i  dalsze  przetwarzanie  wizerunku  w

mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia spod regulacji Rozporządzenia 2016/679.


