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§ 1. ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem i Realizatorem imprezy pn. WIOSNA  SENIORA zwanej w niniejszym Regulaminie 

Imprezą  jest -  COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez – Ryszard Łuczkowski zwane dalej w 

niniejszym Regulaminie Organizatorem. 

2. Partnerem imprezy pn. WIOSNA SENIORA zwanej w niniejszym Regulaminie Imprezą  jest 

Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie. 

3. W imprezie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, a także inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, instytucje publiczne, oraz podmioty gospodarcze, prowadzące 

swoją działalność na rzecz seniorów,  zwane dalej w niniejszym regulaminie Wystawcą. 

4. Impreza odbędzie się 29 marca  2020 roku w godzinach 11.00 – 15.00.  

5. Miejscem Imprezy jest CHR Galaxy w Szczecinie Aleja Wyzwolenia 18. 

 

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU 
 

1. Warunkiem udziału w Imprezie jest: 

 

 przesłanie do Partnera Imprezy prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego w 

wyznaczonym terminie; 
 

 zaakceptowanie i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu; 

 pozytywna decyzja Organizatora.  

 
 

§ 3. ZGŁOSZENIA 

 
 

1. Zgłoszenie można przesłać do Partnera Imprezy pocztą tradycyjną  na adres  Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Szczecinie, ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin,  pocztą elektroniczną na adres 

e-mail: biuro@polites.org.pl, dostarczyć osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Wolontariatu 

w Szczecinie, ul. Dworcowa 19/205 lub poprzez wypełnienie formularza online na stronie 

internetowej polites.org.pl.  

mailto:biuro@polites.org.pl
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2. Za pełne zgłoszenie rozumie się przesłany w terminie, prawidłowo wypełniony formularz 

zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 marca 2020 roku (zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną  

przyjmowane będą do godziny 23.59).  

4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w Imprezie decyduje na podstawie otrzymanych 

zgłoszeń Organizator (pod uwagę brana będzie data wpływu zgłoszenia oraz atrakcyjność  

przedstawionej oferty wystawienniczej). 

5. O decyzji organizatora o zakwalifikowaniu do udziału w imprezie Wystawca zostanie poinformowany  

                        do 16.03 br.  

6. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

 
§ 4. OPŁATY 

 

1. Dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  instytucji 

publicznych udział w imprezie jest bezpłatny.  

2. Organizator zapewnia:   
 

 stoisko prezentacyjne w postaci stołu (1 szt.), krzesła (3 szt.), lub przestrzeń wystawienniczą o 

powierzchni do 10 m2 do samodzielnego zagospodarowania, planszę z nazwą wystawcy; 

 dodatkowe wyposażenie stoiska i dostęp do energii elektrycznej 230 V (zgodnie ze złożonym 

zapotrzebowaniem w zgłoszeniu i uzgodnieniami z Organizatorem); 

 obsługę i zabezpieczenie Imprezy. 
 

 
 

 

§ 5. ZASADY PRZENTACJI NA STOISKU 
 

1. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawcy 

aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność. W przypadkach naruszeń 

zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawca ma obowiązek usunięcia lub 

poprawy określonych elementów stoiska. Decyzja organizatora jest ostateczna. 

2. Wystawcy, którzy chcą zaprezentować swój dorobek na scenie -  zobowiązani są do umieszczenia tej 

informacji na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie informacje dotyczące czasu, formy lub miejsca prezentacji scenicznych będą uwzględniane w 

zależności od możliwości technicznych, czasowych i zgodnie ze scenariuszem Imprezy opracowanym 

przez Organizatora. 
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4. Wszelkie prezentacje i działania Wystawców podczas Imprezy muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, nie mogą naruszać bezpieczeństwa i dóbr osób trzecich oraz powinny być 

dostosowane do charakteru Imprezy. 

5. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników prowadzonych przez siebie 

działań w trakcie Imprezy. 

6. Wystawca nie może, bez zgody Organizatora zająć większej powierzchni niż określona w zgłoszeniu. 

7. Wystawca ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich działań w obrębie wynajętej powierzchni, 

o ile nie zakłóca ona działalności innych uczestników Imprezy. 

8. Wystawca ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorowi 29 marca br. do 

godziny 15.00. 

9. Wystawca jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na prezentację naruszającą przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, regulamin Imprezy, zasady współżycia społecznego, dobre 

obyczaje lub prawa osób trzecich. Decyzja organizatora jest ostateczna. 

11. Organizator ma prawo odmówić wynajęcia stoiska Wystawcy, którego zgłoszenie uważa za niezgodne 

z głównymi założeniami Imprezy.  

 

      
 

 

§ 6.  WARUNKI ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE 
 
 

1. Stoiska przydzielane będą przez Biuro Organizacyjne Imprezy. Przekazanie oraz odbiór stoiska odbywać 

się będzie przy stanowisku Biura Organizacyjnego Imprezy, ulokowanego w dniu Imprezy na terenie CHR 

Galaxy w godzinach 10.00 – 15.00. 

2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania 

Imprezy z winy Wystawcy. 

3. Korzystanie z przyłącza energii elektrycznej odbywa się na wyłączne ryzyko Wystawcy.. Przyłącza mogą 

być zlokalizowane w odległości do 10 m od stoiska, a doprowadzenie energii na stoisko leży po stronie 

Wystawcy. 

4. Zabronione są działania prowadzące do niszczenia elementów wyposażenia stoisk, infrastruktury 

imprezy lub wprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Imprezy, szczególnie: 

 podłączanie i użytkowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych; 

 wykonywanie prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody przedstawiciela Biura 

Organizacyjnego Imprezy; 
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 pozostawianie bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do ciągłej eksploatacji; 

używanie urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z przedstawicielem Biura 

Organizacyjnego Imprezy;  

 używanie źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorem; 

 wnoszenie na teren Imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających, środków 

pirotechnicznych i innych materiałów niebezpiecznych; 

 stwarzanie zagrożenia pożarowego, m.in. poprzez wykonanie obiektów tymczasowych, instalacji 

 i urządzeń, elementów wystroju i wyposażenia bez uwzględnienia wymagań ochrony p.poż; 

 blokowanie dróg ewakuacyjnych.  

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia Wystawców oraz zniszczenia powstałe w 

wyniku przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od 

podejmowanych przez Organizatora działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych 

zagrożeń. 

6. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawcę, Organizator nie ponosi odpowiedzialności  

i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony 

porzucającej mienie. 

 
 

§7 WARUNKI UCZESTNICTWA ODWIEDZAJĄCYCH 

1. Uczestnictwo w imprezie i akceptacja Regulaminu jest dobrowolna. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są 

do przestrzegania decyzji i poleceń Organizatora. Uczestnictwo w Imprezie oznacza jednoznacznie 

akceptację postanowień Regulaminu. 

2. Dzieci w wieku do 12 lat mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie pod opieką osób dorosłych. 

3. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku, jako elementu 

większej całości na wszystkich znanych polach eksploatacji w szczególności:  

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym w sieci 

Internet; 

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
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 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieci Internet; w formie zarejestrowanej w obrazie wideo, dźwięku lub 

fotograficznej na nośnikach materialnych, w systemach teleinformatycznych, w tym w formie 

niematerialnej przez Organizatora w trakcie Imprezy. 

4. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne lub nagrania mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystane w materiałach informacyjnych i 

publikacjach  oraz w serwisach społecznościowych (np. facebook). Uczestnik zrzeka się niniejszym 

wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania 

wizerunku/prac plastycznych/głosu/nagrań/lub wypowiedzi przez organizatora.   

5. Postanowienia dotyczące Wystawcy stosuje do Uczestnika odpowiednio. 

 
 
 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług oferowanych w dniu Imprezy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn od niego niezależnych. 

3. Regulamin, bieżące informacje dotyczące Imprezy oraz wszystkie komunikaty Organizatora dostępne są 

na stronie internetowej: polites.org.pl.  

 
 
 

§ 9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

1. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji Imprezy i zapewnienia udziału wystawcy obejmujących w szczególności 

imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji lub kontaktu z Wystawcą, numer telefonu lub adres 

poczty elektronicznej. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i mogą być udostępnione osobom lub podmiot 

zaangażowanym w realizację imprezy, w szczególności Realizatorom Zadania.     

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy w 

szczególności w celu kontaktu Organizatora z Wystawcą lub przekazywania informacji organizacyjnych. 
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4. Wystawca wyraża zgodę na utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystanie wizerunku Wystawcy i osób 

odwiedzających stoisko wystawcy, zarówno indywidualnie jak i jako element większej całości.    

5. Wystawca zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego 

wykorzystania materiałów z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi 

materiałami za pośrednictwem technik cyfrowych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

fotografie, filmy, prace plastyczne lub nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora oraz wykorzystane w materiałach informacyjnych i publikacjach  oraz w serwisach 

społecznościowych (np. facebook).  

6. Wystawca zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 

wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania wizerunku/prac plastycznych/głosu/nagrań itp.  Podpisanie 

oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. 



 

 

 


