REGULAMIN
uczestnictwa w wydarzeniu „Noc z Designem”
§1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą „Noc z Designem” (zwanym dalej
„Wydarzeniem”).
Wydarzenie jest organizowane w Galerii Wnętrz DOMAR przez DOMAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres:
ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000104841, posługującą się nr NIP 8970022779 oraz REGON 930671007, zwaną dalej „Organizatorem”. Galeria
Wnętrz DOMAR znajduje się w siedzibie Organizatora.
Udział w Wydarzeniu może wziąć samodzielnie każda pełnoletnia osoba fizyczna, natomiast osoby poniżej 18
roku życia powinny znajdować się w trakcie Wydarzenia pod opieką swoich rodziców lub przedstawicieli
ustawowych (każda taka osoba będzie dalej zwana „Uczestnikiem”). Wzięcie udziału w Wydarzeniu i akceptacja
niniejszego regulaminu następuje przez wejście do Galerii Wnętrz DOMAR w dacie i godzinach opisanych w §2
ust. 1.
Każdy Uczestnik powinien stosować się do zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
Regulamin Wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.noczdesignem.pl jak również
w siedzibie Organizatora – w punkcie informacyjnym na poziomie 0 Galerii Wnętrz DOMAR.
§2 Czas trwania Wydarzenia oraz zasady uczestnictwa

1.
2.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. w godzinach od 19:00 do 24:00.
Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie zaplecza organizacyjnego Wydarzenia i jego niezakłóconego
przebiegu.
3. Organizator ma prawo odwołania Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
4. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Wydarzenia z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby
narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy (w przypadku imprez
plenerowych), choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna
przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego
oraz komfortowego dla Uczestników.
5. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
6. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wskazówek wydawanych przez
Organizatora oraz osób wskazanych przez Organizatora.
7. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do poszanowania wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia
stanowiącego własność Organizatora oraz wykonawców i innych uczestników Wydarzenia.
8. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia i posiadania przez Uczestników: broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych.
9. Na terenie Wydarzenia zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej, zarobkowej, promocyjnej.
10. Na teren Wydarzenia obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
1) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków,
2) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

11. Organizator zakazuje Uczestnikom :
1) wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego dostępu,
2) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nie przeznaczone dla Uczestników.
12. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Wydarzenia jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody
na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub
pokazywanie wizerunku lub głos w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Wydarzenie.
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. Utrwalone w powyższy sposób
treści i wizerunek mogą być przez Organizatora publikowane między innymi w Internecie, magazynach,
czasopismach i ulotkach informacyjnych lub w Galerii Wnętrz DOMAR na plakatach i billboardach informacyjnych.
13. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Wydarzenia, który narusza zasady kultury
osobistej i przeszkadza innym Uczestnikom we braniu udziału w Wydarzeniu.
14. Organizator zwraca uwagę, że Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków
mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz efektów świetlnych niebezpiecznych dla osób z epilepsją i
nadwrażliwością na ostre światło.
§3 Postanowienia końcowe
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Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany
programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez podania przyczyny, a w szczególności w
przypadku złych warunków atmosferycznych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji,
których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Wydarzenia i trwa do jego zakończenia, z
zastrzeżeniem uprawnień opisanych w §2 ust. 12, które zostają przyznane Organizatorowi bezterminowo.

