
 

 

Regulamin „Piknikuj do Woli!” 

(dalej: „Regulamin”) 
 

1. Osoby biorące udział w plenerowym wydarzeniu „Piknikuj do Woli!”, które odbywa się w dniu 19 czerwca 2016 r., 
w godzinach 12.00-17.00, na terenie Parku Decjusza (pomiędzy budynkiem, w którym znajduje się siedziba 
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie a willą, w której siedzibę ma Stowarzyszenie Willa Decjusza), zwanym dalej 
„Wydarzeniem”, akceptują poniższy Regulamin. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej „Uczestnikiem/ami Wydarzenia”, które podczas trwania 
Wydarzenia będą przebywać na terenie, na którym ono się odbywa. Uczestnik Wydarzenia obowiązany jest zachowywać 
się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu i stosować się do postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 Lipca 1943 nr 17C, 30-233 
Kraków. 

4. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 

5. Na żaden punkt programu Wydarzenia nie obowiązuje rejestracja. 

6. Uczestnik Wydarzenia akceptuje fakt, że jego udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody 
na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu i wizerunku 
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w której zostanie 
wykorzystana dokumentacja z Wydarzenia, na co Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatną i nieograniczona czasowo 
zgodę. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transport osób uczestniczących w Wydarzeniu. 

8. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla Uczestników Wydarzenia. 

9. Organizator nie zapewnia nieodpłatnych posiłków i napoi dla Uczestników Wydarzenia. 

10. Organizator zapewnia ograniczoną ilość leżaków, puff i kocy piknikowych dla Uczestników Wydarzenia. 

11. Organizator przewiduje drobne nagrody rzeczowe (ilość ograniczona) dla Uczestników Wydarzenia za udział 
w konkursach i quizach (w tym na Instagramie) organizowanych w ramach Wydarzenia. Nagrody wydawane będą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy odbiorze nagrody pełnoletni Uczestnik Wydarzenia potwierdza jej 
otrzymanie poprzez podanie imienia i nazwiska oraz złożenie podpisu. W przypadku osób niepełnoletnich nagrodę na 
ww. zasadach odbiera rodzic lub prawny opiekun. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik 
Wydarzenia nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 

12. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia odbierających nagrody rzeczowe będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursów i quizów oraz wydania/odbioru nagrody. Dane osobowe Uczestników 
Wydarzenia odbierających nagrody rzeczowe będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.). 

13. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

14. Program Wydarzenia może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

15. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o czystość i pozostawienia po sobie porządku na terenie Wydarzenia. 

16. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie nie mogą przebywać osoby, które swoim zachowaniem zakłócają 
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

17. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na stronie internetowej www.mik.krakow.pl/piknik/ Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji 
na www.mik.krakow.pl/piknik 

http://www.mik.krakow.pl/piknik/

