REGULAMIN UDZIAŁU
W ROZKOSZ FESTIWAL
§1
Postanowienia ogólne
• Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Festiwalu Rozkosz, które organizuje
firma Magdalena Świderska, z siedzibą w Poznaniu, ul. Miłosławska 16, 61-029 (dalej
„Organizator”).
• Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom pod adresem internetowym
www.rozkoszfestiwal.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, archiwizację
oraz wydruk.
• Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
przed Rejestracją.
• W wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
• Festiwal Rozkosz nie jest imprezą masową zgodnie z definicją z Ustawy o ochronie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 roku.
§2
Definicje
Organizator –firma: Magdalena Świderska, ul. Miłosławska 16, 61-029 Poznań, adres email:
swiderska.lena@gmail.com
Wydarzenie - Festiwal Rozkosz, w dniach: 07.10.2022 r. w Poznaniu w Kino Muza; 08.10.2022
r. Instytut Zdrowia Psychoseksualnego, Pawilon, Schron; 09.10.2022 r. Instytut Zdrowia
Psychoseksualnego, Pawilon
Wydarzenie ma na celu przekazanie wiedzy nt.: seksualności człowieka w różnych aspektach i
punktach widzenia. Szczegółowy program oraz harmonogram są dostępne na Platformie.
Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca
działalność gospodarczą, która bierze udział w Wydarzeniu. Wyłącznie osoby powyżej 18 roku
życia.
Strony – Organizator i Uczestnik.
Regulamin - niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Stron.
Rejestracja - czynność podejmowana przez Uczestnika w celu zarejestrowania udziału
Uczestnika w Wydarzeniu, polegająca na wypełnieniu Formularza Rejestracji.
Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca
działalność gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę o
świadczenie usług na rzecz Organizatora.
Usługi - usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestnika.

•

§3
Zakup biletu
Zakup Biletu jest możliwy na stronie https://www.biletomat.pl/ i wymaga dostępu do
przeglądarki np. Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Microsoft Edge w wersji 1803

lub nowszej, Google Chrome w wersji 65 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 62 lub
nowszej, Apple Safari w wersji 12 lub nowszej, Opera w wersji 56 lub nowszej.
• Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie zakupu biletu na stronie
https://www.biletomat.pl/ Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem
dostępnym na stronie Partnera https://www.biletomat.pl/ .
• Po opłaceniu biletu, Organizator prześle potwierdzenie rejestracji Uczestnika na
Wydarzenie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru uczestników na Wydarzenie
ze względu na bezpieczeństwo i ograniczoną liczbę miejsc.
• Dokonując zakupu Uczestnik oświadcza, że:
a. Dane podane w Formularzu są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany danych
podanych w Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik niezwłocznie je zaktualizuje.
b. Podane dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich,
c. Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go w całości, bez wyjątków i
zastrzeżeń
w tym zakresie oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień,
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi
zgodnie z definicją ujętą w RODO.
• Organizator nie odpowiada za:
a.
nieprawidłowo wpisane dane przez Uczestnika,
b.
brak dostępu Uczestnika do Internetu uniemożliwiający dokończenie Rejestracji lub
ograniczenia takiego dostępu,
c.
straty i utracone korzyści Uczestnika spowodowane podaniem nieprawidłowych danych
przez osobę dokonującą Rejestracji,
d.
strat i utraconych korzyści Uczestnika powstałych w wyniku działań lub zaniechań osób
trzecich, na które Organizator nie miał wpływu.
• Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do czasu wypełnienia przez Organizatora
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
• Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia.
• Rezygnacji w późniejszym terminie lub nie pojawienie się w wyznaczonym terminie na
Wydarzeniu spowoduje brak zwrotu opłaty za bilet.
• Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone przy świadczeniu usług hotelarskich,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na Wydarzenia. (art 38 ustawy
o prawach konsumenta.)
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§4
Usługi
Usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestnika w związku z zakupionym
biletem to Udział w Wydarzeniu zgodnie z programem dostępnym tutaj
https://www.facebook.com/events/1090488235162825
Organizator w ramach usług dodatkowych oferuje Uczestnikowi:
dostęp do prelekcji, wykładów, wywiadów tematycznych w dniach trwania festiwalu,
dostęp do materiałów zamieszczonych na stronach Organizatora po Wydarzeniu,
dostęp do zapisu video i fotografii na kanałach Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie niewielkie zmiany w programie (np.: zastąpienie jednego
prelegenta innym w razie choroby).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia maksymalnie o 30
dni w stosunku do terminu podanego wcześniej. Nowy termin Wydarzenia zostanie
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podany Uczestnikowi najpóźniej na 10 dni przed Wydarzeniem za pomocą wiadomości
email wysłanej na adres podany w Formularzu Rejestracji. Zmiana terminu nie stanowi
zmiany Regulaminu i nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania Umowy, nie może też
być podstawą do odstąpienia od Umowy ani do poniesienia przez Organizatora
dodatkowych kosztów na rzecz Uczestnik. Uczestnikowi, który nie może wziąć udziału w
wydarzeniu po zmianie terminu z winy Organizatora przysługuje prawo przepisania
biletu na inną osobę lub rezygnacja z uczestnictwa i zwrot środków.
Organizator nie ze swojej winy może zostać zmuszony przesunąć termin wydarzenia w
razie zaostrzenia epidemii covid 19 i odgórnych obostrzeń nakazanych przez
rząd.Uczestnikowi, który nie może wziąć udziału w wydarzeniu po zmianie terminu z
winy Organizatora przysługuje prawo przepisania biletu na inną osobę.
§5
Odpowiedzialność
Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w ust. 3, Organizator sprawuje stały
nadzór nad prawidłowym przebiegiem Wydarzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań wynikających z Umowy zawartej z Uczestnikiem, jeżeli było to
wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od woli Organizatora, powstałych po
wejściu w życie Umowy w rozumieniu niniejszego Regulaminu, których Organizator nie
mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, do którego nie
ma dostępu, w tym w szczególności nieprawidłowego adresu lub adresu należącego do
innego podmiotu i wynikające z tego konsekwencje w postaci nieotrzymania
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych punktach, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika ani osób trzecich za szkody, krzywdy,
utratę korzyści, które mogą wyniknąć w związku z:
a.
problemami technicznymi platformy do sprzedaży biletów, w tym jego
aktualizacji, działania samych Uczestników lub osób trzecich, dostępność
wszystkich lub poszczególnych usług.
b.
korzystaniem przez Uczestników z informacji uzyskanych za
pośrednictwem Wydarzenia, w tym nie ponoszenie odpowiedzialności za skutki
decyzji podjętych przez Uczestnika na ich podstawie,
c.
obowiązkami Uczestników lub osób trzecich,
d.
działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
e.
usługami, stronami internetowymi i aplikacjami dostarczanymi przez
osoby trzecie,
f.
uczestnictwo Wydarzenia Platformy w sposób niezgodny z przepisami
prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami
współżycia społecznego,
g.
pozostawienia rzeczy bez opieki w publicznych miejscach,
h.
naruszeniami przez Uczestnika dóbr osobistych, praw autorskich i praw
pokrewnych,
i.
kradzieżą lub nieuprawnionym użyciem konta przez osoby trzecie.
§6
Regulamin porządkowy
Wydarzenie przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
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Zabrania się Uczestnikom prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze
komercyjnym, akwizycyjnym, reklamowym, promocyjnym, agitacyjnym lub zbiórek
funduszy, a także niezgodnych z obowiązującym prawem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Uczestnikowi, który
wzbudziłby uzasadnione podejrzenie (ze względu na stan, sposób zachowania i
wypowiedzi), że znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków
odurzających.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za
utrzymanie porządku ze strony Organizatora ze względów organizacyjnych i
niepodejmowania działań, które mogłyby zdestabilizować Wydarzenie i świadczone
przez Organizatora usługi lub w jakikolwiek sposób utrudnić korzystanie Wydarzenia
przez innych Uczestników.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania
powyższego regulaminu.
§7
Prawa autorskie
Nazwa i logo Wydarzenia, a także treści zamieszczone w materiałach podlegają
ochronie prawnej. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, jakiekolwiek ich
wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora jest zabronione. W przypadku
naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków
prawnych, w tym pociągnięcia sprawcy naruszenia do odpowiedzialności
odszkodowawczej.
Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Wydarzenia, a także innych treści
i elementów czy też treści, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Nr 24, poz. 83 ze zm.), jak
również wygląd całej Platformy należą do Organizatora. Wszelkie kopiowanie,
powielanie, rozpowszechnianie i kompilacja, w tym jego całościowego wyglądu,
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) jest zabronione.
W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo do
podjęcia kroków prawnych, w tym pociągnięcia sprawcy naruszenia do
odpowiedzialności odszkodowawczej.

§8
Ochrona danych osobowych
• Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Wydarzenia
jest Organizator.
• Uczestnik w sposób dobrowolny uczestniczy w konkursie oraz podaje swoje dane
osobowe.
• Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych organizacją Wydarzenia, tj. w
celu:
• utworzenia listy uczestników i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
• przesyłania informacji zw. z Wydarzeniem i informacji zw. z marketingiem usług
własnych,
• w razie udzielenia osobnej zgody w celu przesyłania informacji handlowych.
1.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji
wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
2.
Organizator powierza i udostępnia dane Partnerom i Współpracownikom w celu
realizacji Wydarzenia. Listę Partnerów uzyskasz po wysłaniu wiadomości na adres……@.....

3.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych,
możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania (prawo
do bycia zapomnianym).
4.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych
Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

•
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§9
Reklamacje
Wszelkie reklamacje w związku z Wydarzeniem należy zgłaszać na adres: Magdalena
Świderska ul. Miłosławska 16, 61-029 Poznań
Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez
Organizatora.
Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za
pomocą wiadomości email, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Jeżeli dane lub informacje podane przez Uczestnika w reklamacji są niekompletne lub
niewystarczające, Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
§10
Zgoda na wykorzystanie wizerunku:
Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać rejestrację przebiegu Wydarzenia
dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla
celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób/partnerów wskazanych
przez Organizatora. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez
Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku, głosu, wypowiedzi każdego z
Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane
podczas Wydarzenia mogą zostać umieszczone na Platformie, stronie internetowej
Wydarzenia lub innym medium zarządzanym przez Organizatora oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii.
Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym
również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku,
głosu, wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

•

•

§11

•

Przepisy końcowe
Regulamin jest dostępny na stronie www.rozkoszfestiwal.pl

•
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Uczestnik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie
oraz dokonania wydruku.
Wszelkie spory będą rozpatrwane w drodzę negocjacji i mediacji. W razie braku
porozumienia spory będzie rozwiązywał sąd według właściwości ogólnej.

