REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW pikniku „Lellek Day” 16.06.2019r.

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest wydany przez: AUTO LELLEK GROUP SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w
Opolu (45-960), ul. Opolska 2c, NIP 991-037-47-36 REGON 160105918, Auto Centrum
Opole LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Opolska 2c 45-960 Opole, NIP: 991-049-3665, LELLEK Krystian Lellek, Andrzej Lellek Spółka Jawna ul. Opolska 2c, 45-960 Opole
NIP 754-00-12-269, MAŁA GASTRONOMIA BARBARA LELLEK ul. Opolska 2C, 45960 Opole NIP 7541495519, Auto Centrum Koźle LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k., ul.
B. Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn – Koźle NIP: 749-208-77-88, Auto Centrum
Gliwice LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice NIP: 991-02878-07, Katowice - LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Katowicach ul. T.
Kościuszki 328, 40 - 608 Katowice NIP: 754-319-54-19, zwanymi dalej

„Organizatorem”.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania pikniku „Lellek
Day”, zwanym dalej Imprezą będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana
jest Impreza – zwanym dalej „Terenem Imprezy”.
3. Teren Imprezy oznacza wyznaczony obszar na terenie obiektu: Hotel Bajka HOTEL &
RESTAURACJA, ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec.
4. Każda osoba fizyczna, która uzyskała prawo wstępu na teren Imprezy jest
uczestnikiem Imprezy, zwana dalej Uczestnikiem i obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne.
6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie
zasad zachowania Uczestników obecnych na Imprezie i korzystania przez nich z
Terenu Imprezy oraz znajdujących się na nim urządzeń i atrakcji.
7. Impreza odbywa się w dniu 16.06.2019 r. w godz. 12.00 - 24.00 na obszarze
wyznaczonym przez Organizatora w ramach obiektu: HOTEL BAJKA HOTEL &
RESTAURACJA, ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec
§2
Zasady organizacyjne i porządkowe
1. Impreza ma charakter zamknięty i przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które
uzyskały prawo wstępu na Imprezę. Uczestnik wchodzi na Imprezę po wcześniejszej
rejestracji online lub w siedzibie Organizatora. Rejestracja trwa do dnia 14.06.2019 r.
Każdy zarejestrowany uczestnik przed wejściem na teren Imprezy otrzymuje
identyfikatora Uczestnika (specjalna opaska) i na tej podstawie ma prawo wejścia na
teren Imprezy.
2. W uzasadnionych przypadkach przy wejściach na teren Imprezy, Uczestnicy Imprezy
zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów potwierdzających tożsamość na
życzenie uprawnionego przedstawiciela Organizatora.
3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do noszenia opasek w widocznym miejscu przez
cały czas trwania Imprezy.
4. Służby Porządkowe Imprezy mogą odmówić udziału w Imprezie oraz przebywania na
niej osobom, które nie okazały ważnej opaski, którą otrzymały przy wejściu.
5. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w § 2 ust. 3,
pracownik Służb Porządkowych zobowiązany jest odmówić wstępu na Teren Imprezy

osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie
trwania Imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Imprezy.
6. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu.
7. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne
ryzyko i odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną
odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub osób sprawujących nad nimi
pieczę.
8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
9. Korzystanie z urządzeń oraz atrakcji w czasie trwania Imprezy regulują odrębne
Regulaminy.
10. Uczestnicy Imprezy podporządkowują się obsłudze urządzeń oraz atrakcji, z których
korzystają.
11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej Uczestników jak
i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
12. Wprowadza się zakaz
a) poruszania się na terenie Imprezy samochodami, z wyjątkiem dróg dojazdowych
do parkingu
b) parkowania samochodów poza miejscami na parkingach,
c) wprowadzania zwierząt na teren Imprezy,
d) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, trawników i wszelkich obiektów małej i
dużej architektury,
e) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,
f) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla Uczestników Imprezy,
h) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z
Organizatorem
i) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez
zgody organizatora
j) zaśmiecania terenu.
13. W wypadku zdarzeń nadzwyczajnych wszyscy Uczestnicy Imprezy są zobowiązani
zastosować się do poleceń przekazywanych systemem nagłośnienia przez
Organizatora oraz pracowników służb porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą w
szczególności: konieczności opuszczania Terenu Imprezy w związku z powstałym
zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się, przypominając o najbliższych
miejscach wyjścia z terenu Imprezy, zachowania się w ściśle określony sposób
gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione
na Terenie Imprezy.
15. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy
znajduje się na Terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
16. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.
Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych. Osoby biorące udział w Imprezie wyrażają zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego

podczas Imprezy dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas
nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również
rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz
publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów
promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych.
17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem
nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających
energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów
mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
19. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej Organizatora oraz w
punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin
ośrodka HOTEL BAJKA HOTEL & RESTAURACJA oraz przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
21. Regulamin wchodzi w życie od 16.06.2019 r. i obowiązuje w dniu Imprezy.
§3
Dane Osobowe
1. Administratorem Danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator ma prawo
przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Imprezy, to jest w celu identyfikacji Uczestnika– nie dłużej niż przez okres: trwania Imprezy,
okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania
danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Poprzez
uczestnictwo w Imprezie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w powyższym zakresie.
2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 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”.
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne,
jednak konieczne dla uczestnictwa w Imprezie. W okresie przetwarzania danych Uczestnik
ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma
prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Organizatora na adres Organizatora z dopiskiem Piknik „Lellek Day” w terminie nie
późniejszym niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty zakończenia Imprezy.

