Regulamin Zabawy Mikołajkowej – 8 grudnia 2018 r.
wraz z regulaminem korzystania z zabawek dmuchanych („dmuchańca”).
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin obowiązuje podczas „Zabawy Mikołajkowej” organizowanej w dniu 8 grudnia 2018
r. zwanej dalej „Wydarzeniem”.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia
Regulaminu oraz zgłoszone przez nie dzieci, przy czym na osobie uczestniczącej z dzieckiem w
Wydarzeniu ciąży obowiązek dopilnowania, aby dziecko pozostające pod jej opieką stosowało
się do postanowień Regulaminu i zaleceń Organizatora.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z atrakcji, a także urządzeń, znajdujących
się w miejscu organizacji Wydarzenia.
5. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa (dalej: „Organizator”).
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Zabawa Mikołajkowa przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat (dzieci urodzone
między 1 grudnia 2008 r. a 1 grudnia 2015 r.).
2. Wydarzenie jest organizowane dla maksymalnie 600 dzieci (w 3 turach po 200 osób). Liczba
miejsc jest ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator ma prawo
odmówić udziału w Wydarzeniu dzieciom,
a. które nie zostały zgłoszone lub
b. dla których zgłoszenie zostało wysłane po wykorzystaniu puli miejsc oraz
c. za udział, których nie wniesiono w terminie opłaty wpisowej.
3. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 8 grudnia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców
Prawnych (dalej „OIRP”) w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, 01-014 Warszawa (Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe na I piętrze) w trzech turach:
I tura – godz. 10.00–12.00
II tura – godz. 13.00–15.00
III tura – godz. 16.00–18.00
4. Do zgłaszania dzieci uprawnieni są wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni) i dziadkowie,
będący członkami OIRP w Warszawie (radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy).
5. Wydarzenie ma charakter zamknięty, a wstęp na nie jest możliwy po dokonaniu
wcześniejszego zgłoszenia elektronicznego oraz opłaceniu wpisowego w wysokości 20 zł za
każde zgłoszone dziecko.
6. Zgłoszenia przyjmowane są tylko za pośrednictwem formularza on-line (formularz należy
wypełnić osobno dla każdego dziecka).
7. Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
8. Ze względu na konieczność akceptacji Regulaminu zgłoszenia nie będą przyjmowane
telefonicznie.

9. W trakcie rejestracji Organizator pozyskuje zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
poprzez publikację zdjęć z Wydarzenia. W przypadku braku zgody na wykorzystanie zdjęć
prosimy o poinformowanie o tym fakcie fotografa podczas Wydarzenia.
10. Przed wejściem na teren Wydarzenia będzie weryfikowana lista obecności, a uczestniczące w
Wydarzeniu dzieci otrzymają opaskę uprawniającą do odbioru upominku.
11. Organizator nie przewiduje wydawania upominków dla dzieci nieuczestniczących w
Wydarzeniu.
12. Opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dzieciom obuwia na zmianę przed wejściem na
teren Wydarzenia.
13. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu oraz zwrot wpisowego będą możliwe najpóźniej do 1
grudnia 2018 r. Po tym terminie opłata wpisowa nie będzie zwracana.
14. Rezygnacje przyjmowane będą wyłącznie w formie skanu pisma z czytelnym podpisem
opiekuna na adres: integracja@oirpwarszawa.pl.
15. Dzieci mogą uczestniczyć w Wydarzeniu pod opieką swojego rodzica lub opiekuna.
16. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc każdemu dziecku może towarzyszyć tylko jeden
opiekun.
17. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia
obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników,
w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
18. Zasady korzystania z dmuchanych zabawek (dalej „dmuchańca” lub „zabawki dmuchanej”):
a. Korzystający z zabawek dmuchanych podporządkowują się pracownikom obsługi urządzeń.
b. Dmuchańce przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 lat, o wzroście maksymalnym 150 cm
chyba, że obsługa zadecyduje inaczej.
c. Uczestnik Wydarzenia może korzystać z zabawek dmuchanych tylko za zgodą i w obecności
rodziców lub opiekunów.
d. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z zabawek dmuchanych ponoszą ich rodzice lub
opiekunowie.
e. Na zabawki dmuchane mogą wchodzić dzieci w ubraniach pozbawionych ostrych elementów
(zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.) . Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części
garderoby lub odmówić wstępu na zabawkę.
f. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych powinno zdjąć okulary, wisiorki i naszyjniki (lub
schować je pod bluzkę). Pierścionki, zegarki, telefony komórkowe, odtwarzacze, pieniądze i
inne cenne lub ostre przedmioty pozostawić u rodziców lub opiekunów.
g. Dziecko, korzystające z zabawek dmuchanych, musi mieć zdjęte buty i musi mieć założone
skarpetki. Zjeżdżanie w rajstopach spowoduje ich zniszczenie, a zabawa boso grozi otarciami.
Należy wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy, które w czasie zabawy mogą wypaść.
h. Sugerujemy dzieciom ubranie się w miękkie dresy.
i. Na teren dmuchańca wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie
się po ścianach bocznych.
j. Na dmuchańcu zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
k. Maksymalna liczba przebywających osób na dmuchańcu to 4 dzieci.
l. Pracownik strefy może rozdzielić dzieci, by uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku
dużego zagęszczenia dzieci, pracownik strefy może dzielić dzieci na grupy i wpuszczać na
dmuchańce na określony czas.
m. Jednocześnie może zjeżdżać tylko jedno dziecko (dotyczy zjeżdżalni).
n. Zabrania się skakania na zjeżdżalni i ogrodzonym terenie jej pracy (dotyczy zjeżdżalni).
19. Zakazane jest:
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a. niszczenie mebli, podłóg, ścian, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia,
b. jakiekolwiek działanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Wydarzenia, w szczególności rzucanie jakichkolwiek
ciężkich i twardych przedmiotów.
Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:
c. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
d. materiałów wybuchowych,
e. wyrobów pirotechnicznych,
f. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g. środków odurzających i substancji psychotropowych.
Organizator informuje, że Uczestnicy Wydarzenia i inne osoby przebywające na terenie
Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących
spowodować uszkodzenie słuchu.
Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji Organizatora
w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań
jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy
urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania
władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów
mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie rejestracyjnej Wydarzenia, u przedstawicieli
Organizatora w dniu Wydarzenia oraz na stronie internetowej Fundacji Radców Prawnych
Okręgowej Izby Radców Prawnych www.fundacjaradcow.pl.
Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie Regulaminu lub poleceń obsługi,
odpowiedzialność ponoszą uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie
prawni.
Organizator informuje, że teren, na którym odbywa się Wydarzenie jest monitorowany w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych osobowych, które
zostają utrwalone w postaci obrazu na zapisach nagrań z monitoringu jest Okręgowa Izba
Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP”) z siedzibą: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014
Warszawa. OIRP w Warszawie dba o bezpieczeństwo danych osobowych. Administrator
przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo, w celach i zakresie
niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.11.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
treści regulaminu. Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie Fundacji Radców
Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych www.fundacjaradcow.pl.

Klauzula informacyjna – Zabawa Mikołajkowa 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Radców Prawnych Okręgowej Izby
Radców Prawnych (dalej „Fundacja” lub „Administrator”) w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16, 01014 Warszawa, NIP 5272733452.
Administratorem danych w zakresie wizerunku uczestnika jest również Okręgowa Izba Radców
Prawnych (dalej „OIRP”) w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa,
oraz Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”), Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa.
Administratorem w danych, które zostają utrwalone w postaci obrazu na zapisach nagrań z
monitoringu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP”) z siedzibą: ul.
Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.
2. Z administratorami można się skontaktować za pośrednictwem odpowiednio dla każdego
administratora:
 Fundacja adresu e-mail: fundacja@fundacjaradcow.pl lub listownie, na adres siedziby
administratora;
 OIRP w Warszawie adresu e-mail: iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby
administratora;
 KIRP adresu e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku udzielenia zgody, dla celów określonych każdorazowo w
treści zgody;
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy
Panią/Panem a Fundacją dotyczącą organizacji wydarzenia;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w
szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
opracowania relacji z wydarzenia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane są
przetwarzane do czasu wycofania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty określone w przepisach
prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych). Odbiorcami
Pani/Pana danych jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowa Izba
Radców Prawnych, jeżeli została udzielona zgoda na nieodpłatne udostępnienie wizerunku
uczestnika wydarzenia na stronach www. oraz publikacjach OIRP w Warszawie i KIRP.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania zapisu
uczestnika na wydarzenie, rozliczenie opłat. Niepodanie danych powoduje brak możliwości
dokonania zapisu uczestnika na wydarzenie oraz rozliczenia opłat. Podanie nieprawdziwych
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danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach. Zgoda na
wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. Brak zgody uniemożliwi wykonanie zdjęć w czasie
wydarzenia.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – zgodnie z art. 15-22 RODO.
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest
niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

