
Regulamin wydarzenia „Strasznie fajna zabawa” w CH Forum w Gliwicach 

30.10.2021r. 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu (zwanym dalej 

„Wydarzeniem”). 

2. Organizatorem Wydarzenia jest „GOLDEN ROCKET Agency Dawid Prymas, z siedzibą: 

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6262701008, REGON 366799034, adres e-mail: 

kontakt@goldenrocket.pl (zwanym dalej: „Organizator”). 

3. Wydarzenie organizowane jest na zlecenie Forum Gliwice Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach; adres ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydział 

Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000168885, REGON 278076677, 

NIP 6312382144 (zwanym dalej: Zleceniodawca).  

4. Wydarzenie odbywa się na terenie CH Forum mieszczącego się przy ulicy Lipowej 1 (44-

100) w Gliwicach (zwanym dalej „Centrum”). 

5. Wydarzenie odbywa się w dniu 30 października 2021 r. 

6. Uczestnikiem Wydarzenia (dalej: Uczestnik) może być osoba spełniająca warunki 

uczestnictwa, określone w §2 Regulaminu. 

8. W ramach Wydarzenia organizowane są animacje, gry i zabawy dla rodzin z dziećmi oraz 

zajęcia manualne dla najmłodszych. 

9. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

10. W trakcie trwania Wydarzenia może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub 

filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Wydarzeniu. 

11. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu wyraża Zleceniodawcy i Organizatorowi 

nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka 

utrwalonego podczas Wydarzenia dla celów promocyjnych Zleceniodawcy i  Organizatora w 

związku z organizacją i prowadzeniem Wydarzenia na polach eksploatacji obejmujących: 

wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, 

zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, 



publikacjach prasowych w formie elektronicznej i pisemnej, raportach oraz portalach 

społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub z jego udziałem, 

w tym w szczególności poprzez social media: Facebook, Instagram, strony internetowe 

Organizatora oraz YouTube. 

 

§ 2. 

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU 

1. Wydarzenie skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób, a udział w nim jest 

nieodpłatny. 

2. Osoby, które wezmą udział w Wydarzeniu, zwane są „Uczestnikami”. 

3. Wydarzenie nie jest ograniczne ze względu na liczbę Uczestników, jednak nie może być 

ona większa niż wymagają tego warunki bezpieczeństwa.  

4. Udział w Wydarzeniu nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa. 

5. O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność przyjścia, limity osób w danym momencie 

Wydarzenia ustalają animatorzy i Organizator. 

6. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą brać udział w Wydarzeniu wyłącznie pod stałą, 

bezpośrednią opieką i nadzorem swoich Opiekunów, Opiekunowie zobowiązani są 

uczestniczyć w Wydarzeniu wraz z dziećmi przez cały okres trwania Wydarzenia. Za szkody 

na osobach i mieniu spowodowane przez dzieci odpowiadają ich Opiekunowie. 

7. Młodzież niepełnoletnia, poniżej 15 roku życia może uczestniczyć w Warsztatach 

samodzielnie, za pisemną zgodą Opiekuna.  

8. W czasie Wydarzenia Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom 

wydawanym przez animatorów oraz Organizatora, a także Ochronę CH Forum Gliwice. 

9. Organizator nie odpowiada za zniszczenia mienia należącego do Uczestnika w trakcie 

trwania Wydarzenia oraz uszczerbki na zdrowiu wynikające z braku zachowania zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatora przez Uczestnika.  

10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Wydarzenia może on 

zostać obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

11. Organizator lub Zleceniodawca posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków 

uczestnictwa w Warsztatach oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków 

uczestnictwa określonych w Regulaminie. 

12. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie 

trwania pandemii COVID-19 obowiązujących w Centrum Handlowym. 



 

§ 3. 

OPIS WYDARZENIA 

1. „Strasznie fajna zabawa” to Wydarzenie obejmujące halloweenowe animacje, gry, 

zabawy dla całych rodzin i zajęcia manualne dla najmłodszych. Wydarzenie jest 

przeznaczone dla młodzieży powyżej 15 roku życia oraz dzieci z rodzicami. Wstęp na 

Wydarzenie jest otwarty i nieograniczony, chyba że organizator zadecyduje inaczej. 

2. Wydarzenie odbywa się dnia 30.10.2021r. na scenie głównej CH Forum w Gliwicach 

oraz w pasażu obok, rozpoczyna się o godz.: 14:00 i kończy o 19:00. 

3. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do Wydarzenia jeżeli uzna, że 

Uczestnik nie spełnił warunków opisanych w regulaminie. 

 

§ 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Jeżeli Uczestnik Wydarzenia ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Warsztatów może 

wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: 

kontakt@goldenrocket.pl lub w formie pisemnej na adres Biuro Administracji Forum Gliwice 

Sp z o.o. ul. Lipowa 1, 40-100 Gliwice. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. 

Uczestnik Warsztatów zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres, z którego została złożona reklamacja. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.alejabielany.pl w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w 

zwykłym toku czynności. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych Uczestnika Warsztatów. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


