Regulamin
Dnia Dziecka z Ogarnij Inżynierię
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” przygotowany jest przez Fundację Katalyst
Engineering organizacją non profit wpisaną do rejestru do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000561681, z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa, NIP 525262-10-17, REGON 361721205 (dalej jako „Fundacja”),
2. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Katalyst Engineering
4. Dzień Dziecka z Ogarnij Inżynierię zwany dalej „Wydarzenie” odbędzie się 4 czerwca 2022 r. w sali
Lumen w Elektrowni Powiśle, ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa w godz. 11:00 – 16:00.
5. Warunkiem korzystania z wydarzenia jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego
przestrzeganie. Brak przestrzegania poniższego Regulaminu może skutkować wezwaniem
odpowiednich służb porządkowych celem usunięcia korzystającego z Wydarzenia lub podjęcia innych
działań mających na celu powstrzymanie naruszenia Regulaminu.
6. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny.
7. Na Wydarzeniu w sali Lumen w Elektrowni Powiśle może jednorazowo przebywać 30 osób.
8. Wejście na teren, na którym odbywa się Wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do korzystania z Wydarzenia.
9. Wydarzenie jest ogólnodostępne i korzystanie z nich jest nieodpłatne.

I
Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas imprezy
1. Organizator, w czasie Wydarzenia, udostępni salę Lumen na I piętrze Elektrowni Powiśle, i zastrzega
sobie ograniczenia wstępu na Wydarzenie w przypadku wyczerpania limitu miejsc, o którym mowa w
punkcie 7 powyżej.
2. Każdy Uczestnik na własną odpowiedzialność i zgodnie z własną wolą podejmuje decyzję o
przystąpieniu do udziału w jakichkolwiek atrakcjach zorganizowanych na terenie Wydarzeniu.
3. Osoby do lat 13 uczestniczą w Wydarzeniu w obecności i na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów prawnych). Rodzice, opiekuni prawni małoletnich
zobowiązani są do podejmowania decyzji o ich udziale w Wydarzeniu i poszczególnych atrakcjach.
4. Za szkody wyrządzone na terenie Wydarzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie,
odpowiedzialność ponosi, osoba zobowiązana z mocy ustawy lub umowy do nadzoru nad osobą
małoletnią.
5. Podczas trwania Wydarzenia organizowane są różne atrakcje, nad którym będą czuwać animatorzy.
Zadaniem animatorów jest pomoc w korzystaniu z danych atrakcji. Animatorzy nie odpowiadają za
opiekę nad dziećmi.

6. W trakcie Wydarzenia zabronione jest:
a) wnoszenie na teren Wydarzenia i posiadanie przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
b) wnoszenie oraz posiadanie jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych
przedmiotów lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych lub innych
przedmiotów, które mogą zmniejszać komfort przebywania w strefie Wydarzenia innym uczestnikom
lub stanowić zagrożenie zdrowia innych uczestników;
c) sprzedaż obnośna i prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym, kwestowanie, rozrzucanie
i rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych lub prowadzenie innej działalności na terenie
wydarzenia w czasie jego trwania bez uprzedniej zgody Organizatora;
7. Na terenie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu.
II
Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku podczas spotkania
1. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na utrwalenie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie,
wizerunku uczestnika , oraz wizerunku dziecka / dzieci pozostających pod jego opieką,. Uczestnik tym
samym wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, oraz wizerunku dziecka
/ dzieci pozostających pod jego opieką, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik
wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, oraz wizerunku dziecka / dzieci pozostających pod jego
opieką, we wszelkich materiałach wydawanych i rozpowszechnianych, w każdej formie lub technice, w
tym w formie fotografii, w Internecie, w wydawnictwach Organizatora w celu promocji działalności
statutowej Organizatora, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz profilu
Organizatora na portalach społecznościowych oraz na rozpowszechnienie wizerunku w celu promocji
Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia,
materiałach i kanałach online oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych
z wydarzeniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu
2. Osoby, które nie wyrażają zgody na rejestrację swojego wizerunku nie powinny wchodzić na teren
Wydarzenia.
3. Dane osobowe użytkownika oraz dziecka / dzieci pozostających pod opieką uczestnika przetwarzane
są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że Organizator wykaże inną
podstawę przetwarzania tych danych.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Każdemu uczestnikowi przysługuje również prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania
danych z przepisami prawa przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy
składać wnioski na adres info@katalystengineering.org. W przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje uczestnikowi prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.
III

Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zachowanie uczestników podczas Wydarzenia i następstwa z niego wynikające, w tym czasowy lub
stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne;
b) szkody materialne spowodowane przez uczestników Wydarzenia.
2. Organizator lub inna osoba upoważniona do działania w jego imieniu ma prawo odmówić wstępu na
teren Wydarzenia lub odpowiednio nakazać jej opuszczenie.
3. Regulamin jest dostępny przy wejściu do Sali Lumen i na stronie Fundacji Katalyst Engineering.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu zakończenia Wydarzenia
przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
5. Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie Wydarzenia można przesyłać na adres:
info@katalystengineering.org
Przygotowany przez: Fundację Katalyst Engineering

