REGULAMIN Festiwalu Gier Planszowych „KOKtajl Planszowy” współorganizowanego
przez Kobierzycki Ośrodek Kultury

1. Festiwal Gier Planszowych „KOKtajl Planszowy”, zwany dalej „Imprezą” odbywa się w
dniu 14 kwietnia 2018 r. na terenie Obiektu Wielofunkcyjnego w Bielanach Wrocławskich,
ul. Przystankowa 2, 55-400 Ślęza.
2. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Imprezie zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem.
3. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatny udział w Imprezie.
5. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z
zastrzeżeniem, że małoletni do 13 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod
opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej
wyłączną odpowiedzialność, zaś małoletni w wieku od 13 do 18 lat mogą uczestniczyć w
Imprezie za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną na piśmie i
dostarczoną Organizatorom w dniu Imprezy, na jej wyłączną odpowiedzialność.
6. Na teren Imprezy nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia
lub życia osób.
7. W miejscu organizacji Imprezy i w czasie jej trwania obowiązuje zakaz posiadania i
spożywania, napojów alkoholowych, jakichkolwiek środków o charakterze odurzającym
i/lub psychotropowym oraz narkotyków, a także pozostawania pod wpływem ww. środków
Naruszenie ww. zakazu, będzie skutkowało wydaleniem z terenu wydarzenia

przez

Organizatorów oraz konfiskatą ww. substancji i powiadomieniem odpowiednich służb w
razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.
8. Na terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do
tego celu wyznaczonych.
9. Na terenie sali widowiskowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków przy stołach z
grami.
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
11. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie niezależnie od innych działań
prawnych będą usuwane z terenu Imprezy.
12. Za

ewentualne

wyrządzone

szkody

materialne

uczestnicy

odpowiadają

przed

Organizatorami Imprezy.
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie Imprezy,
sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów odnośnie
organizacji i utrzymania w czystości terenu, na którym odbywa się Impreza.
14. W razie wątpliwości co do zasad stosowania Regulaminu, Organizatorzy dokonują
interpretacji i wyjaśnień poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Imprezy.
16. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Imprezy.
17. Regulamin Imprezy dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na
terenie, na którym odbywa się Impreza oraz na stronie internetowej promującej Imprezę.

REGULAMIN Wypożyczalni Gier

1. Współorganizatorami Wypożyczalni Gier jest Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7,
55-040 Kobierzyce, Magdalena Jaroszek, prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą „Gracula Magdalena Jaroszek”, we Wrocławiu, ul. Buforowa 14/1, 52-131 Wrocław,
oraz Marcin Marciczkiewicz, zam. ul. Grażyny Bacewicz 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
którzy udostępniają nieodpłatnie tytuły gier planszowych na czas Festiwalu Gier
Planszowych „KOKtajl Planszowy”, zwanego dalej „Imprezą”;
2. Wypożyczalnia jest czynna w godz. 13:00-22:30. Zwrot wypożyczonych gier musi
nastąpić do godz. 23:00.
3. Wypożyczalnia Gier nieodpłatnie użycza gry planszowe w celu ich wykorzystania w
ramach Imprezy odbywającej się w dniu 14 kwietnia 2018 roku na terenie Obiektu
Wielofunkcyjnego w Bielanach Wrocławskich przy ul. Przystankowej 2, 55-040 w Ślęzy.
4. Z Wypożyczalni Gier mogą korzystać wszystkie osoby, które:
a)

zapiszą

się

do Wypożyczalni

i

otrzymają

pieczątkę

umożliwiającą

dalsze

wypożyczanie,
b) zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni i potwierdzą to własnoręcznym podpisem.
5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Wypożyczalni Gier, gdy dodatkowo przedłożą
formularz zgody podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Zapisu

do

Wypożyczalni

dokonuje

pracownik

Organizatora

,

przy

pierwszym

wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
7. Przy wypożyczeniu należy sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi
wątpliwości osoba wypożyczająca powinna zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni.
W innym przypadku zakłada się, że gra jest w stanie ogólnym dobrym i kompletnym.
8.

Zasady wypożyczania gier uczestnikom:
a) Uczestnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie jedną grę.
b) gier nie wolno wynosić poza teren Imprezy,
c) grę należy oddać w stanie nie gorszym, niż się wypożyczyło,
d) to, czy gra jest kompletna pracownik wypożyczalni sprawdza, porównując jej wagę
przed wypożyczeniem i po oddaniu; w przypadku stwierdzenia niezgodności – gra jest
sprawdzana.

9. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz
wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry,
uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili
wypożyczenia.
10. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Wypożyczający
zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Organizatora, do:
a) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub

b) pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli
zakup brakujących elementów jest możliwy lub
c) kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Organizatorowi lub
d) odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie rynkowej.
11. Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie
uzgodnionym z Organizatorem.
12. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem
regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin
zwrotu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
14. Regulamin Wypożyczalni Gier dostępny jest do wglądu podczas Imprezy oraz na stronie
promującej wydarzenie.
15. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (o ile
takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem) Organizator
Wypożyczalni informuje Wypożyczających, iż ich dane osobowe podawane przy
wypożyczeniu gry będą przechowywane i przetwarzane w wypożyczalni na podstawie
wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego regulaminu i wyłącznie w celu krótkotrwałego użycia, a po 14
dniach od zakończeniu imprezy będą bezpowrotnie usuwane. Administratorem danych
osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator.

