REGULAMIN WYDARZENIA OPEN SKULL
W DNIU 6 GRUDNIA 2019 ROKU
1. Wydarzenie “Open Skull” organizuje Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre). Wydarzenie odbędzie się na
terenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone, w Olivia Business
Center w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472.
2. Rekrutacja na Wydarzenie wraz z jego opisem oraz harmonogramem ogłoszona jest na
oficjalnym fanpage’u wydarzenia Open Skull na Facebooku oraz na stronie Wydarzenia
http://openskull.thinkingzone.pl/z którymi Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.
3. Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży w wieku od 14 do 20 lat. Organizator przewiduje
maksymalnie 150 miejsc dla Uczestników. Zapisu na warsztaty może dokonać każdy, kto
ukończył 14 rok życia i nie ukończył 21-go roku życia.
4. Rekrutacja przebiega za pomocą formularza dostępnego na stronie Wydarzenia
http://openskull.thinkingzone.pl/ i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc lub do dnia 6
grudnia 2019r włącznie.
5. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu zgłasza się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia uznaje się datę nadesłania podpisanego formularza
oraz wpłatę kosztu odpowiedniego wybranego przez Uczestnika biletu, nie późniejszą
jednak niż do dnia 6 grudnia 2019r. włącznie.
6. Skan powyższego Regulaminu wraz z podpisem Uczestnika (oraz rodzica lub opiekuna
małoletniego Uczestnika) - wysłane razem na adres openskull@outlook.com lub
przyniesione osobiście w dniu wydarzenia oraz wpłata kwoty kosztu biletu upoważniają
Uczestnika do wzięcia udziału w wydarzeniu.
7. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w Wydarzeniu, może z niego
zrezygnować. Informację należy przesłać pocztą elektroniczną w odpowiedzi na
wiadomość potwierdzającą pomyślną rekrutację, jednak nie później niż do 6 grudnia 2019r.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, jeżeli na wydarzenie zgłosi
się, zapisze i potwierdzi udział niewystarczająca liczba uczestników. Organizator jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Uczestników o odwołaniu telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
9.Organizator wydarzenia zapewnia ich realizację w salach spełniających odpowiednie
standardy dla zajęć warsztatowych.
10. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie lub w
organizacji Wydarzenia (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o zmianach telefonicznie lub
pocztą elektroniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania oraz wykonywania
zdjęć Wydarzenia, co może oznaczać utrwalenie wizerunku Uczestników, pod warunkiem
udzielenia stosownej zgody.
11. Jednocześnie Uczestnik (bądź rodzic lub opiekun małoletniego Uczestnika) oświadcza, że
wymienione formy wykorzystania Jego wizerunku nie stanowią naruszenia Jego dóbr
osobistych bądź danych osobowych.
12. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać powszechnie uznane zasady kultury osobistej
oraz bezpieczeństwa.
13. Uczestnik (bądź rodzic lub opiekun małoletniego Uczestnika) ponosi pełną
odpowiedzialność za zdrowie Uczestnika oraz jego bezpieczeństwo podczas wydarzenia.
Uczestnik (bądź rodzic lub opiekun małoletniego Uczestnika) zrzeka się prawa do
pociągania Organizatorów do odpowiedzialności za ewentualne urazy i szkody materialne,
poniesione przez Uczestnika w czasie trwania warsztatów.

14. W przypadku opuszczenia Wydarzenia przez małoletniego Uczestnika w trakcie jego
trwania, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak udziału Uczestnika w
Wydarzeniu oraz potencjalne następstwa zaniechania przez małoletniego Uczestnika
uczestnictwa i opuszczenia miejsca organizacji Wydarzenia. Za wszelkie działania
Uczestnika w tym zakresie oraz ich skutki odpowiadają opiekunowie prawni małoletniego
Uczestnika.
15.
Uczestnik jak i opiekunowie prawni podpisując niniejszy dokument oświadczają, iż znane
im są zasady uczestnictwa w Wydarzeniu i wyrażają na nie zgodę.
16. Dane osobowe Uczestników, rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego Uczestnika
przetwarzane będą przez Organizatorów (Współadministratorzy) wyłącznie w celu realizacji
usługi w postaci organizacji Wydarzenia Open Skull, obsługi płatności i sprawdzenia listy
obecności Uczestników na Wydarzeniu, zgodnie z Klauzulą informacyjną dostępną na
stronie: http://openskull.thinkingzone.pl/klauzula/
17. Uczestnik pełnoletni oraz rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego Uczestnika
oświadczają, iż zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie
http://openskull.thinkingzone.pl/klauzula/dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

……………………………………
(czytelny podpis uczestnika – także małoletniego)

…………………………………………
(w wypadku uczestnika małoletniego,
zawsze podpis rodzica)

OŚWIADCZENIE
Jako Uczestnik Wydarzenia (bądź rodzic lub opiekun małoletniego Uczestnika) wyrażam zgodę na
nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie zdjęć, plików audio lub
plików video w trakcie Wydarzenia przez Fundację Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku (80-309)
przy Al. Grunwaldzkiej 472 D jako administratora danych oraz udzielenia zgody na wykorzystanie
Fundacji Thinking Zone w celach informacyjnych i promocyjnych w ramach oficjalnych profili
prowadzonych w social mediach oraz na oficjalnych stronach internetowych Organizatora.
Tak/Nie *
……………………………………
(czytelny podpis uczestnika – także małoletniego, data)

…………………………………………
(w wypadku uczestnika małoletniego,
zawsze podpis rodzica, data)

