
 
 

Regulamin uczestnictwa w Evencie 

„Drugie życie śmieci” 

 
1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Evencie „Drugie życie śmieci” 

polegającym na: 

- możliwości samodzielnego wykonania różnorodnych przedmiotów z materiałów odpadowych, np. 

kwiatka  

z nakrętek od butelek lub pufki do siedzenia z plastikowych butelek 

- prezentacji wykonanych wcześniej różnego rodzaju wyrobów ze śmieci 

- promocji recyklingu i ochrony środowiska 

- edukacji i promocji zachowań proekologicznych 

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 – FART Sławomir Piotrowski, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 7 B, 85-796 

Bydgoszcz, NIP: 554 108 45 31, REGON: 222431634. 

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 „Drugie życie śmieci”. 

 

3. Kryteria uczestnictwa 

3.1 Event jest skierowany 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 zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 

3.5 Dzieci mogą brać udział w evencie  tylko pod opieką dorosłego Opiekuna; 

3.6 Event odbędzie się 06.07.2019 roku w godzinach 11:00-19:00 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;  

 

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. 

7.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.chgaleriagniezno.pl oraz na stoisku gdzie odbędzie się 

Wydarzenie. 

 

 

http://www.chgaleriagniezno.pl/

