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2.  

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ALL FOR ONE POLAND SP. Z O.O. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Imprezach organizowanych przez All for One Poland sp. z o.o., ul. 

Krzemowa 1, 62-002 Złotniki („Organizator”).  

2. Przez Imprezę rozumie się konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, kursy, a także konkursy, festyny, dyskoteki, 

imprezy integracyjne, zajęcia animacyjne oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez 

Organizatora („Impreza”).  

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym 

odbywa się Impreza („Uczestnik”).  

4. Organizator zastrzega możliwość spełnienia dodatkowych wymogów przez Uczestnika, w celu możliwości wzięcia 

udziału w Imprezie. Wymogi te zostaną określone w zaproszeniu na Imprezę. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o Imprezie 

lub zaproszeniu.  

6. Jeżeli liczba Uczestników Imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.  

7. Organizator utrwala przebieg Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk.  

8. Poprzez udział w Imprezie Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na utrwalanie i 

rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, reklamowych oraz 

promocyjnych i marketingowych, poprzez m.in. utrwalenie i rozpowszechnianie jego wizerunku (w tym głosu 

utrwalonego na nagraniach video) w szczególności poprzez umieszczenie wizerunku Uczestnika w Internecie – na 

stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w materiałach promocyjnych lub 

informacyjnych Organizatora (broszurach, katalogach, ulotkach i in.) lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom 

Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub 

prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

9. Zgoda, o której mowa powyżej udzielana jest nieodpłatnie. Zgoda obejmuje m.in. utrwalanie, obróbkę, przerabianie, 

powielanie materiałów z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika, a także uprawnienie do przekazywania materiałów 

zawierających utrwalony wizerunek Uczestnika  podmiotom, z którymi Organizator współpracuje, w celach wskazanych 

w punkcie 8. Regulaminu. 

10. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 

Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu wnoszenia i 

posiadania w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych/wyrobów 

pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie 

działających. 

11. Organizator imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: znajdującym się pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, posiadającym broń lub 

inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, 

napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające, zachowującym się 

agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 

12. Wstęp osób nieletnich na Imprezę jest możliwy tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora, pod opieką osoby dorosłej i na 

wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

13. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora. Organizator 

jest uprawniony m.in. do: sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie; wydawania poleceń porządkowych 

osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, do usunięcia z Imprezy 

osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy. 

14. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, wszelkich urządzeń i instalacji 

technicznych znajdujących się na Imprezie oraz mienia stanowiącego własność Organizatora. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy, prawo zmiany terminu Imprezy lub odwołania 

Imprezy. 

16. Regulamin obowiązuje od dnia 8 września 2022 r. do odwołania.  


