REGULAMIN
Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”
w brzmieniu obowiązującym
od dnia 13 stycznia 2020 r.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§1
Organizatorem Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” oraz przeprowadzanych w ramach
tego Festiwalu warsztatów jest Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą przy ul.
Czereśniowej 6, (74-320) w Barlinku, [wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 753481], e-mail: festiwalwloczykijki@gmail.com.
Oficjalną stroną Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” jest www.wloczykijki.com oraz profil
na portalu Facebook Festiwal Podróżniczy „Włóczykijki"
(https://www.facebook.com/Festiwal-Podróżniczy-Włóczykijki-192130014457053/)
Festiwal odbywa się w dniach 8-9 lutego 2020 r.
Celem Festiwalu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań związanych z podróżowaniem,
zdobywaniem nowych umiejętności oraz poznawaniem innych kultur.
Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące Festiwalu i wydarzeń towarzyszących
publikowane są na stronach internetowych wskazanych w punkcie 2.
Kontakt z organizatorem w sprawach dotyczących Festiwalu następuje za pośrednictwem
poczty e-mail: festiwalwloczykijki@gmail.com
Festiwal Podróżniczy „Włóczykijki” odbywa się na terenie Europejskiego Centrum Spotkań
położonego przy ul. Leśnej 1 w Barlinku (74-320), zaś wydarzenia towarzyszące także w
innych miejscach na terenie gminy Barlinek.
§2
Wydarzenia, ogólne zasady
Uczestnikiem jest każda osoba spoza grona organizatorów, która w czasie trwania Festiwalu
stawi się na jego terenie w celu wzięcia udziału w dowolnym wydarzeniu opisanym w
programie Festiwalu.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest ogólnodostępny i bezpłatny, chyba że co innego
wynika z informacji zamieszczonej w opisie wydarzenia.
Wydarzenia opisane jako „Wydarzenia towarzyszące” organizowane są przez podmioty
odrębne od organizatora Festiwalu. Opis wydarzenia towarzyszącego zawiera informację o
jego organizatorze. Za organizację i bezpieczeństwo wydarzeń towarzyszących odpowiadają
organizatorzy tych wydarzeń.
Zarówno Organizator Festiwalu jak i organizatorzy wydarzeń towarzyszących mogą
ograniczyć liczbę uczestników (wprowadzić zapisy lub odmówić wstępu uczestnikom) ze
względów bezpieczeństwa jak i organizacyjnych (dostępność materiałów i miejsc pracy na
warsztatach).
Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i obowiązują na nie zapisy, szczegółowe
zasady określa Regulamin Warsztatów.
Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego
Regulaminu, w tym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
i Opiekuna oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach
promocyjnych (patrz § 3).
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§3
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą przy ul.
Czereśniowej 6, (74-320) w Barlinku, [wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 753481], festiwalwloczykijki@gmail.com].
Administrator danych stosuje odpowiednie do celów gromadzenia i przetwarzania środki
ochrony danych osobowych.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz informacja o prawach osoby, której dane
dotyczą zawiera dokument Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych (plik: „Informacja_RODO”), znajdujący się na stronie www Festiwalu w zakładce
dokumenty do pobrania.
Udział w Festiwalu wiąże się z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w
czasie zgody na wielokrotne wykorzystanie wizerunku Uczestnika (w tym jego utrwalania,
obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium) na
potrzeby promocji Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki“.

§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.wloczykijki.com, w zakładce „Dokumenty
do pobrania”. Na stronie tej znajdują się również informacje związanie z poszczególnymi
wydarzeniami Festiwalu, w tym wydarzeniami towarzyszącymi.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, w tym jego aktualizacji. O
każdej zmianie Organizator poinformuje zainteresowanych umieszczając nową treść
Regulaminu na stronie internetowej z zaznaczeniem okresu, od którego Regulamin
obowiązuje.

