REGULAMIN EVENTU
Weekend z Wirtualną Rzeczywistością

1. Organizatorem Eventu Weekend z Wirtualną Rzeczywistością w Forum jest firma WED WIL Sebastian Wilk z siedzibą w Gliwicach
44-100, ul. Jagiellońska 9.
2. Impreza odbywa się na terenie CH Forum ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice w dniach: 08.03.2019 (godz.13:00-20:00) oraz 09.03.2019
(10:00-20:00).
3. Atrakcje dostępne podczas Eventu przeznaczone są wyłącznie dla dzieci powyżej 7 roku życia oraz dorosłych.
4. Korzystanie z atrakcji przewidzianych w Evencie jest bezpłatne.
5. Osoby korzystające z atrakcji dostępnych podczas Eventu zobowiązane są do bezwzlędnego stosowania się do wszystkich
punków tego regulaminu. Udział w Evencie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika i przedstawiciela ustawowego
dziecka postanowień niniejszego regulaminu. Przedstawiciel ustawowy zobowiązuje się wytłumaczyć dziecku zasady udziału w
Evencie.
6. Atrakcje dostępne podczas eventu to stanowiska symulacyjne z grami VR (virtual reality) oraz stanowiska konkursowe, w których
uczestnik eventu może zbierać naklejki konkursowe. Konkurs polega na wykonaniu zadań konkursowych, których zasady opisuje
Obsługa. Za udział w każdym zadaniu uczestnik dostaje naklejkę. Konkurs polega na wykonaniu wszystkich zadań i zebraniu
wszystkich naklejek. Po zebraniu kompletu naklejek uczestnik dostaje nagrodę niespodziankę. Naklejki i nagrodę wydaje
Obsługa. Wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty zobowiązującej do zapłaty podatku od nagród.
7. Osoby korzystajace z usług stanowiska wirtualnej rzeczywistośći zobowiązane są do:
• zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz bezwzględnego przestrzegania poleceń
pracowników obsługi (dalej zwanych: Obsługa) przez cały okres przebywania na terenie stanowiska,
• zachowywania się w sposób niezagrażający
przebywających na terenie stanowiska,

bezpieczeństwu

własnemu

i

innych

osób

• zachowania porządku i czystości.
8. Na terenie stanowiska zakazane jest:
•

palenie tytoniu,

•

konsumpcja artykułów spożywczych,

•

wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób,

•

przebywanie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, osób których stan zdrowia może
narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry jego bądź innych uczestników,

•

agresywne zachowanie w stosunku do innych osób,

•

używanie otrzymanego sprzętu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia,

•

wspinanie lub wieszanie się na ściankach lub elementach wyposażenia stanowiska.

9. Obsługa ma prawo odmówić uczestnictwa w grze lub zażądać opuszczenia stanowiska osobom niespełniającym powyższych
wymagań także przed upływem czasu gry..
10. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usług stanowiska tylko i wyłącznie w obecności opiekunów prawnych lub osób
pełnoletnich upoważnionych do opieki nad dzieckiem.
11. Na stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić obsługa.
Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych, określoną przez pracownika Obsługi.

12. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność majątkową, za powierzony im sprzęt oraz
wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu lub poleceń Obsługi.
13. Za szkody spowodowane przez małoletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
14. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Uczestnik jest zobowiązany
zgłaszać Obsłudze.
15. Uczestnicy gry oraz opiekunowie prawni dopuszczający dziecko do gry mają pełną świadomość i akceptują fakt, iż aplikacje na
terenie stanowiska wirtualnej rzeczywistośći mogą wymagać wysiłku psychofizycznego oraz że gry mogą powodować kontuzje
(otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się
na korzystanie z atrakcji
16. Uczestnicy gry oraz opiekunowie prawni dopuszczający dziecko do gry mają pełną świadomość i akceptują fakt, że korzystanie ze
stanowisk symulacyjnych wymaga ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu co
może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk symulacyjnych.
17. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji i reklamy. Poprzez przystąpienie do
imprezy uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora oraz przez właściciela Centrum. Wizerunek
osób korzystających z atrakcji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Administratorem danych wizerunkowych uczestnika imprezy jest organizator
oraz Forum Gliwice sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice, KRS: 0000168885. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Uczestnictwo w Evencie
jest równoznaczne z udzieleniem zezwolenia na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku w ww. zakresie. Poza powyższym podczas Eventu nie będą zbierane żadne inne dane
wizerunkowe.

18. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie stanowiska.
19. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Eventu na adres
Organizatora podany w pkt 1 regulaminu. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

20. Sprawy sporne na terenie stanowiska wirtualnej rzeczywistośći rozstrzyga Obsługa.
21. 5. Przystąpienie do imprezy jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin
dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta CH Forum oraz na terenie Eventu.
22. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
23. Na stanowiskach nr 2, 4, 8 i 13 przewidziano nagrody - niespodzianki dla osób, które uzyskają najlepszy czas w konkurencji na
danym stanowisku: na stanowisku nr 2, 4 i 8 nagrody te otrzyma pierwsze pięć (5) osób z najlepszym czasem wykonania
konkurencji, a na stanowisku nr 13 pierwsze sto (100) osób z najlepszym wynikiem wykonania konkurencji. Wybrani uczestnicy
mogą również otrzymać dodatkowe gadżety reklamowe.
24. Uczestnicy którzy przejdą i wykonają zadania na wszystkich stanowiskach oraz uzbierają za to punkty-naklejki, będą mogli
odebrać gadżet – niespodziankę.
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna
1. Administratorem wizerunkowych danych osobowych jest Forum Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gliwicach, przy ul. Lipowej 1, kod pocztowy 44-100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000168885.
2. Dane są przetwarzane przez okres 3 lat w celach informacyjnych, promocyjnych i archiwalnych administratora na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
3. Każdy Uczestnik ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. przenoszenia danych;
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. W każdym czasie Uczestnik może zażądać przetwarzania jego danych osobowych poprzez oświadczenie wysłane e-mailem na
adres forum@eu.jll.com lub listem poleconym na adres Administratora podany powyżej.
5. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

