
 
 

Regulamin uczestnictwa w Evencie 

 

KOCIA ZABAWA 
 

 

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Evencie „Kocia zabawa” 

polegającym na możliwości indywidualnego zmontowania drapaka lub zabawki dla kotów na 

specjalnie przygotowanym do tego celu stoisku, za pomocą materiałów i urządzeń nieodpłatnie 

udostępnionych przez Organizatora  . 

 

2. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób 

podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia: 

2.1 Regulamin – regulamin uczestnictwa w Evencie; 

Organizator – GRUPA PRC HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedniością z siedzibą: ul. 

Chłodna 2, 40-311 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000756630, NIP 9542798714 

2.2 Uczestnik – dorosły, młodzież, dziecko, które spełnia wszystkie wymogi określone w 

Regulaminie;  

2.3 Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną 

do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami 

młodzieży lub  dziecka lub orzeczenia;  

2.4 Event – zajęcia o charakterze edukacyjnym określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone 

przez Organizatora pod nazwą „Kocia zabawa”. 

 

3. Kryteria uczestnictwa 

3.1 Event jest skierowane do wszystkich mieszkańców Gniezna oraz klientów CH Galeria Gniezno; 

3.2 Uczestnik bierze udział w evencie na własną odpowiedzialność; 

3.3 Uczestnik zobowiązany jest do zastosowania się do wytycznych i uwag Organizatora oraz osób 

obsługujących Event; 

3.4 Uczestnik może wykonać maksymalnie dwa drapaki/zabawki dla kotów, z  czego jeden zachowa 

na własny użytek, a drugi przekaże  Gnieźnieńskiemu Oddziałowi Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami lub Stowarzyszeniu Kocie Gniezno; 

3.5 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do założenia odzieży 

ochronnej; 

3.6 Dzieci mogą brać udział w evncie  tylko pod opieką dorosłego Opiekuna; 



 
3.7 Event odbędzie się 30.03.2019 roku na terenie CH Galeria Gniezno. 

 

4. Zobowiązania 

4.1 Udział w Evencie jest bezpłatny; 

4.2 W przypadku, gdy Event nie odbędzie się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny 

termin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie 

Uczestnika i Opiekuna wywołanych odwołaniem Eventu;  

4.3 Dodane osobowe uczestników, które Organizator pozyskać może w trakcie eventu , będą 

chronione przez Organizatora zgodnie z  zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz wymogami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), 

 

5. Udostępnianie wizerunku Uczestnika 

5.1 W trakcie trwania Eventu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna z udziałem 

Uczestników biorących udział w Evencie; 

5.2  Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz pozostających pod jego 

opieką nieletnich Uczestników dla celów promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem 

Eventu na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, 

rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z 

tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościach 

wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora Eventu lub z jego udziałem. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Uczestnik biorąc udział w Evencie akceptuje postanowienia i zapisy tegoż Regulaminu; 

6.2 Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Eventu ogłoszone zostaną na stronie 

internetowej www.chgaleriagniezno.pl; 

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator każdorazowo 

poinformuje Opiekunów o zmianie Regulaminu przez  zamieszczenie jego nowej wersji na 

stronie internetowej Organizatora; 

6.4 Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego Regulaminu. 

 


