
REGULAMIN WYDARZENIA - “I po wypaleniu - finał projektu Burnout Aid”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin ( dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu
pod nazwą „I po wypaleniu - finał projektu Burnout Aid” ” (zwanym dalej
„Wydarzeniem”). Organizatorką Wydarzenia jest Fundacja Culture Shock (dalej
“Organizatorka”) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000368482, posiadająca NIP 7010266677, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 16/2 w
Warszawie („Organizatorka”). Uczestnikiem Wydarzenia (dalej “Uczestnik”) jest
osoba, która zgłosiła swoje uczestnictwo w Wydarzeniu na zasadach określonych w
Regulaminie poprzez dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych poniżej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA

1. Wydarzenie odbędzie się 12 maja 2022 roku w godzinach od 9:00 do 18:00 w
Teatrze Ochoty im. Jana i Haliny Machulskich  w Warszawie, przy ulicy
Mikołaja Reja 9.

2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest rejestracja Uczestnika za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.burnout aid.pl  Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnej liczby miejsc na warsztaty Organizatorka
zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz bezpłatny charakter
Wydarzenia, warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie zwrotnej kaucji
rezerwacyjnej w wysokości 100 zł na konto Fundacji.

4. Kaucja rezerwacyjna powinna być wpłacona w terminie 2 dni od otrzymania
potwierdzenia zapisu na Wydarzenie.  Numer konta Fundacji zostanie podany
w mailu z potwierdzeniem. Prosimy o podanie w tytule przelewu imienia i
nazwiska oraz “udział w wydarzeniu I po wypaleniu” Przelewy nieopisane nie
będą brane przez Organizatorkę pod uwagę.

5. Osoby, które nie wpłacą kaucji rezerwacyjnej za wydarzenie  w podanym
terminie zostaną wykreślone z listy uczestników/czek warsztatu, a na ich
miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

6. Kaucja rezerwacyjna zostanie zwrócona wszystkim osobom uczestniczącym
w Wydarzeniu w terminie do 5 dni po zakończeniu, na numer konta, z którego
dokonano opłaty

7. W przypadku rezygnacji kaucja rezerwacyjna jest zwracana o ile rezygnacja
nastąpiła na 5  dni przed Wydarzeniem. Jeśli rezygnacja nastąpiła w ciągu 4
dni poprzedzających termin Wydarzenia lub w dniu Wydarzenia, kaucja nie
jest zwracana.

8. W przypadku rezerwacji miejsca na warsztatach i nie pojawienia się bez
podania ważnej przyczyny, opłata rezerwacyjna nie będzie zwracana.

9. Do „ważnych” przyczyn nie pojawienia się na warsztatach, zaliczamy:

● chorobę (poświadczną zaświadczeniem lekarskim)



● chorobę osoby znajdującej się pod opieką osoby uczestniczącej,
potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

● śmierc bliskiej osoby
● inne zdarzenia losowe - te przypadki będą rozpatrywane

indywidualnie

10. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zamknięcia możliwości rejestracji i
zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku wyczerpania
przewidzianej puli miejsc.

11. Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
przez Uczestników bez opieki.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego
w miejscu odbywania się Wydarzenia.

13. Organizatorka ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobie, która
zakłóca ład i porządek publiczny, jest pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu
obiektu i innych Uczestników.

14. Organizatorka zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Wydarzenia
w formie cyfrowego zapisu fotograficznego, zapisu audio i wideo w celach
promocji i ewaluacji. Uczestnik Wydarzenia, przystępując do udziału w nim,
wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku swojego
oraz osób pozostających pod jego opieką we wskazanym celu. Zgoda
powyższa obejmuje: zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Fundację
Culture Shock, a także Partnerów Wydarzenia wizerunku osoby Uczestnika
lub osób pozostających pod jego opieką, w formie fotografii analogowej i
cyfrowej oraz nagrania video, dokonywanie wszelkich modyfikacji całości lub
części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi elementami
graficznymi i napisami oraz prawo do obróbki cyfrowej obrazu, kadrowania i
kompozycji, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie
informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.

3. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny



odbywa się drogą elektroniczną po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w
Zgłoszeniu, a po stronie Organizatora na następujący adres e-mail:
info@cultureshock.pl.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej  ……

Organizatorka
Fundacja culture Shock


