Regulamin wydarzenia
„BEZBŁĘDNA WARSZAWA”
Warszawa, październik 2019

I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin z dnia 01.10.2019 (zwany dalej „Regulaminem”) określa
zasady, zakres i warunki uczestnictwa w wydarzeniu „BEZBŁĘDNA

WARSZAWA” (zwanym dalej „Wydarzeniem”).
2. Organizatorem Wydarzenia jest Sales and Marketing Management Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dawniej: Sales and
Marketing Support Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul.
Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod nr 0000255680, NIP: 5272504415 (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i będzie się odbywać wyłącznie na
zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie wydarzenia.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania
Wydarzenia będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzane jest
Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania
Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania
przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a także
urządzeń, znajdujących się na nim.

II. Uczestnicy
1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wszystkie osoby (zwane dalej
„Uczestnikami”).
2. Organizator zapewnia Uczestnikom Wydarzenia bezpłatny udział we
wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas Wydarzenia. Wszystkie
działania na wydarzeniu mają charakter ogólnodostępny i otwarty z

wyłączeniem części Obłędne Dyktando, oznaczonej w harmonogramie, na
które wymagane było potwierdzenie mailowe.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność
osób, które sprawują nad nimi opiekę.
4. Organizator udostępnia Uczestnikom sprzęt, taki jak: stoły, krzesła, ławki i
inne. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren Wydarzenia.
5. Uczestnicy zobowiązani są do:
i. zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów
przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
ii. stosowania się do poleceń Organizatora lub służb porządkowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia wszelkich osób,
które w swobodnej ocenie Organizatora:
i. zagrażają bezpieczeństwu innych;
ii. zakłócają porządek i naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w
miejscach publicznych;
iii. naruszają zasady kultury osobistej;
iv. utrudniają uczestnictwo innym Uczestnikom.
v. znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
7. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Wydarzenia
może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku
dalszego łamania zasad uczestnictwa w Wydarzeniu wezwać do opuszczenia
przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem
wyegzekwowania powyższego żądania.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na Wydarzeniu przebywa na własne
ryzyko i odpowiedzialność.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie
przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
10. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie w stosunku
do innych jej Uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

III.

Harmonogram
1. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu
Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych
od organizatora.
2. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i
czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

IV.

Dane osobowe
1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02- 495), przy ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000005608,
NIP: 5270204264, pełniąca jednocześnie funkcję Sponsora.
2. Wszelkie czynności związane z organizacją wydarzenia realizowane są przez
Organizatora działającego na zlecenie Administratora tj. spółkę Sales and
Marketing Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 10,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr 0000255680, NIP: 5272504415.
3. Szczegóły przetwarzania danych osobowych Uczestników precyzuje Załącznik
nr 2.

V.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Administratora (pkt. IV ust. 1), do
wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
a) utrwalanie

i

zwielokrotnienie

jakąkolwiek

znaną

techniką

oraz

rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b) udostępnianie

partnerom

Administratora,

Organizatora

oraz

innym

jednostkom - działającym w celach zgodnych z celami organizacji
Wydarzenia - egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,
c) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach,

g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h) publikowanie zdjęć i materiałów wideo zrealizowanych w trakcie
Wydarzenia.
2. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika możliwe jest w szczególności dla celów

informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z organizacją
Wydarzenia, rozpowszechnianiem informacji o jego przebiegu oraz organizacją
kolejnych jego edycji. Organizator oraz Administrator uprawnieni są także do
wykorzystania wizerunku Uczestników dla celów prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej poprzez umieszczenie wizerunku utrwalonego podczas
Wydarzenia na stronach internetowych, blogach i fanpage’ach prowadzonych przez
Organizatora lub Administratora, ofertach handlowych, prezentacjach oraz
materiałach reklamowych.
3. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2 odbywa się w oparciu o
zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. „Prawo autorskie”).
Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego
Regulaminu oraz wzięcie udziału w wydarzeniu.
4. Mając na uwadze bezpłatny i dobrowolny charakter uczestnictwa w organizowanym

Wydarzeniu, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o jakiekolwiek
wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu udostępnienia i rozpowszechniania
jego wizerunku w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób oraz oświadczenie o
zrzeczeniu ewentualnych roszczeń jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu
art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.
„kc”) w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Prawa autorskiego.
6. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika, osoba
wycofująca zgodę zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych
przez Organizatora lub Administratora w związku z wykorzystaniem wizerunku na
podstawie uprzedniej zgody oraz kosztów koniecznych do poniesienia celem
wycofania wizerunku. Do kosztów określonych w zdaniu poprzedzającym zaliczyć
należy w szczególności koszt wykonania utrwalenia wizerunku oraz obróbki
wykonanego materiału dla celów określonych przez Organizatora lub Administratora,
koszt projektu i wykonania ewentualnych materiałów promocyjnych, reklamowych
etc. oraz koszt cofnięcia określonych wyżej czynności podejmowanych przez
Organizatora lub Administratora.

VI. Postanowienia końcowe
1. 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.
2. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje w dniu
Wydarzenia: 05.10.2019r.
3. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy
Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich
zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Organizatora;
- na stronie internetowej www.oblednedyktando.pl;
6. Jakiekolwiek wydarzenie w ramach Wydarzenia głównego nie jest „grą
hazardową” w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
7. Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca
2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 po. 504 z
późniejszymi zmianami).
8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego
prawa.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym
czasie przynajmniej na 3 (słownie: trzy) dni robocze przez Wydarzeniem.

Załączniki:
Załącznik 1 – Harmonogram Wydarzenia
Załącznik 2 – Klauzula Informacyjna w przedmiocie
ochrony danych osobowych

Załącznik 1 – Harmonogram Wydarzenia
WYDARZENIE BEZBŁĘDNA WARSZAWA - SALA MARMUROWA
9:30 – Powitanie Gości na scenie głównej, oficjalne otwarcie i agenda wydarzenia
10:00 – Prezentacja firm – przedstawienie wystawców ze sceny oraz indywidualne rozmowy przy stoiskach
10:30 – Pokaz chemiczny przeprowadzony przez szkołę „Mały Inżynier”
11:00 – Konkurs przygotowany przez firmę Planeta Robotów – zabawa „Archeolodzy”
11:15 – Konkurs przygotowany przez AleZebra
11:30 – Prezentacja firmy Instytut Wyobraźni – druk 3D
12:00 – Pokaz ratowniczy – Med Aid
12:30 – Występ przygotowany przez Jump World
12:45 - Konkurs przygotowany przez AleZebra
13:00 – Pokaz ratowniczy – Med Aid
13:30 – Klockownia i Pilot – konkursy z nagrodami
14:00 – Występ przygotowany przez Jump World
14:15 - Konkurs przygotowany przez AleZebra
14:30 – Wybór drużyn przez influenserów do kolejnego wyzwania na scenie + prezentacja wszystkich firm
15:00 – Challenge drużynowy – wybrane drużyny oraz prowadzący je influenserzy zmierzą się w kolejnym wyzwaniu – Jest na co czekać!
15:30 – Sportowe wyzwania na scenie z Legia Soccer School
16:00 – Code Warriors -programowanie dla dzieci i młodzieży
17:00 – Konkurs przygotowany przez markę PILOT na zakończenie
18:00 – Zakończenie eventu i pożegnanie Gości
DYKTANDO FINAŁOWE (DOSTĘPNE DLA ZAREJESTROWANYCH OSÓB)
WEJŚCIE GŁÓWNE + SALA SKŁODOWSKIEJ
9:00 – 10:30 – Rejestracja Uczestników Finału Obłędnego Dyktanda
10:45 – Zbiórka Uczestników pod sceną
11:00 – Podział Uczestników na grupy wiekowe i zajęcie miejsc w sali dyktanda
11:15 – 13:00 – Dyktando na żywo czytane przez Macieja Kurzajewskiego
16:00 – Ogłoszenie wyników dyktanda, rozdanie nagród Zwycięzcom dyktanda na żywo oraz online

Załącznik 2 – Klauzula Informacyjna w przedmiocie
ochrony danych osobowych
1.

Administratorem Danych Osobowych jest spółka W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 495), przy ul. Cybernetyki 10, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264.

2.

Wszelkie czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia „BEZBŁĘDNA WARSZWA”, (dalej: Wydarzenie)
realizowane są przez działającą na zlecenie Administratora, spółkę Sales and Marketing Management Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 10, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr 0000255680, NIP: 5272504415 (zwaną dalej „Organizatorem”).

3.

Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu zachowania możliwości prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenie, w
tym zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz wykonania materiałów fotograficznych i video z przebiegu Wydarzenia. Administrator
może także wykorzystywać zdjęcia oraz filmy nagrane w trakcie Wydarzenia dla celów promocji Wydarzenia lub jego kolejnych edycji
oraz dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

4.

W związku z organizacją Wydarzenia Administrator przetwarza, w szczególności wizerunek Uczestników uwieczniony na
sporządzonych materiałach fotograficznych oraz video.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest: (i) zgoda wyrażona poprzez Uczestnika zgoda na wykorzystanie wizerunku
oraz uzasadniony interes Administratora rozumiany jako promocja i rozpowszechnianie informacji na temat realizowanych wydarzeń.

6.

Wizerunek zarejestrowany na wykonanych przez Administratora materiałach fotograficznych oraz video przetwarzany jest przez okres
wykorzystania przedmiotowych materiałów dla celów, w których zostały wykonane (zgodnie z zakresem zgody na wykorzystanie
wizerunku określonej w Regulaminie).

7.

Pozyskiwane dane osobowe mogą podlegać powierzeniu na rzecz podwykonawców usług Administratora związanych z realizacją celu
przetwarzania danych. Dane przetwarzane będą w szczególności przez spółkę Sales and Marketing Management Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję Organizatora wydarzenia.

8.

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Może także zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
a)

uzyskania wyczerpującej informacji, czy WPC sp. z o.o. posiada zbiór jej danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru,
adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

b)

uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

c)

uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące wnioskodawcy, oraz podania w powszechnie zrozumiałej
formie treści tych danych;

d)

uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące wnioskodawcy, chyba że administrator danych jest
zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

e)

uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane te są udostępniane;

f)

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub
ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

g)

wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

9.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać zgodę na
przetwarzanie danych, co pozostaje jednak bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych realizowane na podstawie zgody.

10.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazaniu do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Organizacji Międzynarodowych.

11.

W przypadku zastrzeżeń do zasad przetwarzania danych, osoba której dane dotyczą posiada możliwość złożenia do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych skargi na podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania danych.

12.

Wzięcie udziału w Wydarzeniu równoznaczne jest z udzieleniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

