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1. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznaó się z regulaminem i instrukcją ewakuacji i w razie

konieczności zastosować się do niej.

2. Uczestnik przebywający na terenie imprezy nie może stwazać zagrożenia zycia innych widzów

oraz spozywaĆ napoi alkoholowych, poza Specjalnie Wyznaczonym do tego terenem, pod

groźbą usunięcia go z terenu imprezy.

3, Osoby poniżej 10 roku życia, mogą pżebywac na terenie imprezy pod opieką rodziców lub

prawnych opiekunów.

4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy - broni, opakowań szklanych, cięzkich

pzedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, takich jak kije baseballowe, rurki, noże oraz

alkoholu, środków oduzających, substancji psychotropowych, środkow pirotechnicznych.

5. Obowiązuje zakazpalenia tytoniu na tafli boiska. Będąwyznaczone do tego shefy.

6, Zabraniasię wnoszenia i używania spzętu służącego do rejestracji audio video.

7. Obowiązuje zakazwprowadzania zwieząt na teren imprezy,

8, Uczestnik jest zobowiąany stosować się do zaleceń służb poządkowych organizatora.

9, Uczestnik ma obowiązek informowania służb poządkowych o zauważonym zagrożeniu.

10. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi służb poządkowych na jego prośbę.

11. Uczestnikodpowiadakarnieifinansowozastwozeniezagrozeniadlazdrowiaiżycialudzkiego
oraz za uszkodzenie mienia.

12. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie

nietzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

13. Organizator nie bieze odpowiedzialności za żeczy pozostawione na terenie imprezy.

14. Organizator nie jest zobowiązany do zadnej rekompensaty lub odszkodowania w pzypadku

odwołania imprezy.

15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikow w tym drogi ewakuacyjne.

16. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika :

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz, U, z dnia 29

pażdziernika 1997 roku, Nr 133, poz. 833,) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza

zgromadzonych danych osobowych Uczestnikow innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe

podane prz.ez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będąjednak przetwarzane pżez Organizatora

w celach marketingowych orazw celach komunikacjipomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

Poprzez przystąpienie do udziału w lmprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych przez Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego,

filmowego oraz dżwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-

marketingowych,



Udział w imPrezie oznacza wyraŻenie przez lJczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego
wizerunku w wYŻej wskazanYm zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń
terytorialnYch i czasowYch, W szczegolności poprzez ,ńirrrrrrrie fotografii, fitmow i nagrań
dŹwiękowYch:w seruisach internetowych prowadzonych przez organizatora, w innych elektronicznych
Środkach Przekazu zarz.ądzanYch, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez organizatora,
w Publikacjach Organizatora, a także w pubtikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem,
Że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osob tz.ecich mogą jedynie ilustrować informacje
o działalnoŚci Prowadzonej przez Organizatora, a ich wykoruystywanie w innym kontekście nie jest
dozwolone, Organizator zapewnia, że wizerunek uczestn'tkow imprez nie będzie wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowYch, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie
pruy§ugująim jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia,

'l7. Regulamin będzie dostępny
https ;//www.facebook. com/gokgozyce
stadion

na stronie www.gokgozyce.pl, na profilu
oraz na tablicy ogłoszeń, pzed bramą wejściową na

Organizator


