
REGULAMIN WYDARZENIA „MIKOŁAJKI” 
AGORA BYTOM 

 
 
§1. Informacje podstawowe  
 

1. Organizator – Agencja 5AM Karolina Musiał z siedzibą przy ul. Krakowskiej 7/3 w Mysłowicach 
(41-400), posługująca się numerem NIP 6252396727, REGON (dalej „Organizator”), działająca na 
zlecenie firmy Agora Bytom Sp. z o.o. 

2. Wydarzenie – przygotowana przez Organizatora akcja eventowa o nazwie „Mikołajki” 
kierowana do dzieci i ich Rodziców/Opiekunów.  

3. Uczestnik – każda osoba pomiędzy 3 a 16 rokiem życia, która wyłącznie pod opieką 
Rodzica/Opiekuna, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, bierze udział w Wydarzeniu. 

4. Miejsce Wydarzenia: Agora Bytom, Pl. Kościuszki 1, 41-902 Bytom (poziom 0 galerii). 
5. Termin i czas trwania Wydarzenia: 06.12.2018 r., godz. 13:00–19:00.  
6. Wydarzenie odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
7. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu , w tym zgodą na rejestrację 

wizerunku i publikację zdjęć z Wydarzenia. 
 
§2. Zasady Wydarzenia  
 

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne. 
2. Wydarzenie polega na spotkaniu Uczestników z Mikołajem. Uczestnicy mają możliwość wejścia 

na scenę i pozowania do zdjęcia z Mikołajem. Otrzymują drobne słodkie upominki. 
3. Rodzic/Opiekun Uczestnika może przekazać Animatorowi własny prezent, który zostanie 

wręczony dziecku przez Mikołaja na scenie. 
4. Rodzic/Opiekun Uczestnika może na stanowisku za sceną nieodpłatnie odebrać wykonane 

przez Animatora zdjęcie Uczestnika z Mikołajem. Rodzic/Opiekun Uczestnika może otrzymać 
tylko jeden wydruk zdjęcia. Organizator zastrzega, że w przypadku awarii sprzętu czy też 
wskutek innych nieprawidłowości technicznych wydawanie zdjęć może zostać wstrzymane. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji przekazywanych przez Organizatora 
Wydarzenia.  

6. Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna Uczestnika jest stały, nieprzerwany i ciągły nadzór nad 
Uczestnikiem Wydarzenia.  

7. Wydarzenie nie polega na przejęciu opieki nad Uczestnikiem, a jedynie na organizacji spotkania 
Uczestnika z Mikołajem. Uczestnicy znajdują się pod opieką Rodziców/Opiekunów. 

8. Organizator, powołując się na Regulamin, w momencie niewypełnienia wskazanych w nim 
zasad, w sposób uznaniowy i nieodwołalny podejmuje decyzję o wykluczeniu Uczestnika z 
udziału w Wydarzeniu.  

9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Wydarzenia, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika odpowiedzialność 
ponosi jego Rodzic/Opiekun. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników i ich 
Rodziców/Opiekunów przed, po i w trakcie Wydarzenia.  

 
 
 
 
 



§3. Ochrona danych osobowych  
 

1. Uczestnik wraz z Rodzicem/Opiekunem poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu 
świadomie   dobrowolnie przyjmują do stosowania warunki niniejszego Regulaminu w zakresie 
danych osobowych. 

2. Uczestnik wraz z Rodzicem/Opiekunem wyrażają zgodę na rejestrację wizerunku w postaci 
zdjęć z Mikołajem i fotorelacji z Wydarzenia (dalej: Zdjęcia), na nieodpłatne wykorzystywanie 
ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania 
Organizatora oraz Agory Bytom Sp. z o.o. – w tym na udostępnienie ich w celach promocyjnych 
osobie trzeciej i mediom.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Wydarzenia. Administrator 
oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe (wizerunek Uczestników) będą przetwarzane 
w celu utrwalenia przebiegu Wydarzenia oraz promocji akcji i działalności Organizatora oraz 
Agory Bytom Sp. z o.o. w mediach i w mediach społecznościowych.  

5. Dane osobowe Uczestników (wizerunek) przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji 
Wydarzenia i jego promocji w mediach, a także do promocji innych podobnych akcji 
Organizatora i Agory Bytom Sp. z o.o. w przyszłości. 

6. W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do Administratora w sprawie jego danych 
osobowych z prośbą i informacje, cofnięcie bądź modyfikację udzielonej zgody, poprzez 
przesłanie stosownego pisma listem poleconym na adres siedziby Administratora. W celu 
weryfikacji wniosku niezbędne jest podanie: pełne dane osobowe umożliwiające odpowiedź 
(imię, nazwisko, dane adresowe), dane umożliwiające identyfikacje udzielonej zgody (Akcja, 
której dotyczyła zgoda) oraz treść żądania.  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych 
osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

 
§4. Postanowienia reklamacyjne i końcowe 
 

1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem Wydarzenia mogą być składane na piśmie, listem 
poleconym, na adres Organizatora określony w paragrafie 1 z dopiskiem „Reklamacja” 
najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia (liczy się data otrzymania 
reklamacji przez Organizatora). Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
Uczestnik Wydarzenia w razie spełnienia warunku rozpatrzenia reklamacji zostanie 
poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, 
priorytetowym.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 
nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, 
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.  

3. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna. 
4. Regulamin Wydarzenia „Mikołajki” jest dostępny w Punkcie Informacyjnym galerii Agora Bytom 

(poziom 0) oraz na stronie www.agorabytom.pl. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych 

powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia eventu.  
6. Poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Wydarzenia 
zawarte w niniejszym Regulaminie.  


