Regulamin
Pikniku Czyściochowej Akademii – Czudec, 07.06.2022 r.
zwanego dalej „Wydarzeniem"
1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Wydarzenia jest agencja eventowa El Padre sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Mesyńska 6, 02-758 Warszawa, NIP: 521-34-73-972 (zwaną dalej El Padre)
2. Wydarzenie jest nagrodą dla Publicznego Przedszkola w Czudcu, ul. Starowiejska 8, 38-120
Czudec w Akcji „Czyściochowe Mistrzostwa,” które zostały przeprowadzone przez Rossmann
Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000048967, NIP: 727-001-91-83, REGON: 470755007, BDO 000003093, która oświadcza, że
posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013,, o kapitale
zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą
pomysłodawcą akcji Czyściochowe Mistrzostwa, zwaną dalej Rossmann.
3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. na terenie Publicznego Przedszkola w Czudcu.
Wydarzenie odbędzie się w godz. 09:00 – 12:00.
4. Każda osoba przebywająca na terenie wskazanym w ust.3 i w czasie trwania imprezy
(Uczestnik) zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby,
które nie posiadają co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą
uczestniczyć w wydarzeniu tylko wraz ze swoimi opiekunami prawnymi i muszą pozostawać
pod ich opieką.
5. Wydarzenie ma charakter otwarty. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Za organizację i przebieg wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność El Padre, do której należy
kierować wszelkie roszczenia. Roszczenia można zgłaszać na adres Organizatora.
7. Regulamin wydarzenia jest dostępny na miejscu Wydarzenia oraz na stronie internetowej
https://czysciochowa-akademia.pl/regulaminy
2. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas imprezy
1. Organizator, w czasie Wydarzenia, udostępni na terenie Wydarzenia miejsce dla nie więcej niż
450 Uczestników. Organizator zastrzega możliwość ograniczenia wstępu na teren Wydarzenia
w przypadku wyczerpania limitu miejsc, o którym mowa powyżej a także z innych przyczyn
organizacyjnych, w szczególności mając na uwadze względy bezpieczeństwa.
2. Organizator informuje, że wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171 t.j.).
3. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Wydarzenia i nie odpowiada za
mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na Wydarzenie.
4. Przedstawiciele Organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych
Uczestnikom Wydarzenia a w szczególności Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub
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zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia miejsca Wydarzenia.
5. Osoby małoletnie (do lat 13) uczestniczą w Wydarzeniu przy obecności i na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodziców, opiekunów prawnych,
opiekunów faktycznych). Przedstawiciele ustawowi małoletnich zobowiązani są do
podejmowania decyzji o udziale małoletnich w Wydarzeniu lub poszczególnych atrakcjach, o
których mowa w niniejszym regulaminie, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo własne
małoletniego jak i innych osób znajdujących się na Wydarzeniu.
6. Za szkody wyrządzone na terenie Wydarzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie,
odpowiedzialność ponosi osoba zobowiązana z mocy ustawy lub umowy do nadzoru nad
osobą małoletnią – zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427
kodeksu cywilnego.
7. Uczestnicy, ze względu na ryzyko epidemiologiczne zobowiązani są:
a) bezwzględnie stosować się do aktualnych na dzień przeprowadzenia Wydarzenia
zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego dostępnych na
stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia;
b) nie wchodzić na teren miejsca Wydarzenia z objawami jakiejkolwiek choroby
zakaźnej.
Uczestnicy Wydarzenia oświadczają, że według swojej najlepszej wiedzy w ciągu ostatnich 14
dni, nie mieli kontaktu z osobą zakażoną Covid 19, nie stwierdzono u nich zarażenia/zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, nie zostali poddani obligatoryjnej kwarantannie ani nadzorowi
epidemiologicznemu związanemu z podejrzeniem zarażenia/zakażenia, nie przebywali w
bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których wystąpiły wyżej wymienione okoliczności,
nie wystąpiły takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe, brak powonienia i
smaku, nadzwyczajne zmęczenie.
8. Podczas trwania całego Wydarzenia dla jej uczestników przewidziane są różne atrakcje. Nad
atrakcjami będą czuwać animatorzy. Zadaniem animatorów jest pomoc w korzystaniu z danych
atrakcji. Animatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dziećmi.
9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu.
10. W trakcie Wydarzenia zabronione jest:
a) wnoszenie na teren Wydarzenia, a także posiadanie przez Uczestników broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych (oraz przebywania będąc pod
wpływem 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 Uczestników lub samego Uczestnika, flag,
transparentów lub innych przedmiotów mogących utrudniać komfort przebywania w
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miejscu Wydarzenia innym Uczestnikom lub stanowiących zagrożenie dla 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 i w czasie Wydarzenia bez uprzedniej zgody
Organizatora;
d) wprowadzanie psów.
3. Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku podczas spotkania
1. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich
wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej
poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
1191 z późn. Zm.) przez El Padre oraz Rossmann.
2. Osoby, które nie wyrażają zgody na rejestrację swojego wizerunku nie powinny wchodzić na
teren Wydarzenia.
3. Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art. 6
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, zwanym
dalej w skrócie RODO.
4. Wizerunek osób przebywających na terenie spotkania może zostać utrwalony na dowolnych
nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp.na potrzeby wszelkich
mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, internetu, materiałów
reklamowych. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO.
5. 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:
rodo@elpadre.pl. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
obowiązującego prawa, przysługuje uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.
4. Nagrody i Konkursy
1. W trakcie Wydarzenia zostaną przeprowadzone przez organizatora konkursy, gry, zabawy,
warsztaty, animacje i konkursy.
2. Udział w konkursach, grach, zabawach, warsztatach i animacjach może podlegać obowiązkowi
zgłoszenia woli uczestnictwa do osoby nadzorującej lub prowadzącej, a także wpisowi na listę
Uczestników w dniu i na miejscu Wydarzenia.
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3. Nagrodami w konkursach są latawce, worki, produkty higieniczne, książeczki, gry, puzzle.
Organizator oświadcza, że poszczególne nagrody dla Uczestników nie przekraczają wartości
200 zł brutto.
konkurs

rodzaj nagrody
Worek

Quiz x 2

Pakiet produktów

Zgadnij co robię

Pakiet produktów
Latawiec + pakiet produktów

Tor przeszkód x 4

Latawiec + pakiet produktów
Latawiec + pakiet produktów
Worek + zestaw produktów

4. Liczba nagród jest ograniczona. Nagrody rozdawane są do wyczerpania zapasów.
5. Dodatkowe informacje o konkursach i zajęciach oraz o punktach konkursowych zostaną
ogłoszone w trakcie trwania Wydarzenia.
5. Postanowienia końcowe
1. Spotkanie ma charakter otwarty i jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych lokalnej
społeczności, pracowników placówek, rodziców, opiekunów oraz ich dzieci, a przebywanie na
jego terenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w jej uczestnictwie ze wszystkimi
następstwami.
2. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w spotkaniu akceptują jednocześnie założenia niniejszego
Regulaminu.
3. 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.
4. Organizator lub inna osoba upoważniona do działania w jego imieniu ma prawo odmówić
wstępu na teren Wydarzenia lub odpowiednio nakazać opuszczenie.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie El Padre sp. z o.o., na miejscu Wydarzenia oraz na stronie
https://czysciochowa-akademia.pl/regulaminy
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu zakończenia
Wydarzenia przez Organizatora.
7. Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie Wydarzenia można przesyłać na: kontakt@elpadre.pl.
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