
1 
 

Regulamin imprezy Multimedialny Retro Odlot  

w dniu 18.01.2019 r. 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

1.  Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki 

przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Multimedialny Retro 

Odlot. 

2.  Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna Miasta  

i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 49,  

05-500 Piaseczno. 

3. Przed przystąpieniem do wydarzenia Uczestnik powinien 

zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie  

z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień 

Regulaminu. 

4. Wydarzenie ma charakter otwarty. 

 

Cele imprezy 

 

1. Propagowanie działań e-sportowych oraz idei pozytywnego 

współzawodnictwa. 

2. Rozwijanie wiedzy i świadomości o technologii  technice. 
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Zasady wydarzenia 

 

1. Każdy chętny bierze udział i gra na konsolach, automatach, 

maszynach według uznania i chęci pod warunkiem dostępu do 

urządzenia w godzinach trwania imprezy. 

 

Warunki uczestnictwa w wydarzeniu 

 

1. Udział w wydarzeniu może wziąć każdy chętny, który opłaci 

cegiełkę wstępu w wysokości 10 zł. 

2. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na  renowację  

i konserwację urządzeń dostępnych podczas wydarzenia. 

3. Za Uczestników poniżej 16. roku życia KARTĘ ZGŁOSZEŃ wypełnia 

prawny opiekun. 

4. Udział w wydarzeniu wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Uczestnika poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY 

ZGŁOSZENIA.  

5. KARTĘ ZGŁOSZENIA (www.biblioteka-piaseczno.pl zakładka Dla 

czytelnika/Konkursy) należy wypełnić i dostarczyć osobiście 

Organizatorowi przed przystąpieniem do wydarzenia lub skan 

przesłać mailem na adres: multicentrum@bibliotekapiaseczno.pl 

przed przystąpieniem do wydarzenia. 

6. KARTY ZGŁOSZEŃ będą również dostępne na miejscu  

u Organizatora podczas wydarzenia. 

7. Zgłoszenia Uczestników przyjmowane są: 

 

 E-mail – multicentrum@biblioteka-piaseczno.pl 

 Tel.: 224842147 

 Osobiście w dniu wydarzenia 

 

mailto:multicentrum@biblioteka-piaseczno.pl
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8. W sytuacji, gdy nastąpi uszkodzenie sprzętu z winy uczestnika 

wydarzenia, odpowiada on za niego materialnie. W przypadku 

kiedy uszkodzenie sprzętu zostało dokonane z winy uczestnika 

niepełnoletniego, odpowiedzialność ponosi jego prawny 

opiekun. 

9. Niektóre gry wykorzystywane podczas trwania wydarzenia,  

z którymi potencjalny uczestnik może mieć styczność, mogą 

wywoływać epilepsje. W takiej sytuacji uczestnik wydarzenia 

mający skłonności do napadów epilepsji powinien zgłosić ten fakt 

prowadzącemu i/lub opiekunowi odpowiedzialnemu za sprzęt  

i gry. 

 

Przebieg wydarzenia 

 

1. Wydarzenie odbędzie się 18.01.2019 w Centrum Edukacyjno-

Multimedialnym w Multicentrum przy ul. Jana Pawła II 55, 05-

500 Piaseczno w godzinach 12:00-20:00. 

2.  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia  

w przypadku małego zainteresowania wydarzeniem. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia 

jest Organizator.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja wydarzenia oraz 

promocja działalności Organizatora. 

3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w konkursach 

związanych z wydarzeniem,  w szczególności wizerunek 

zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być 
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udostępnione lokalnej prasie: Gazeta Piaseczyńska, Kurier 

Południowy, Przegląd Piaseczyński. 

4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika wydarzenia. 

Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników 

tak długo, jak będzie to konieczne w związku z promocją 

Organizatora w kronice, na jego stronie internetowej 

http://biblioteka-piaseczno.pl oraz Facebooku pod adresem 

https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno. 

5. Dane osobowe pozyskane są wyłącznie do celów 

przeprowadzenia wydarzenia. W związku z transferem danych do 

serwisu Facebook Usługodawca informuje, że spółka przystąpiła 

do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie  

z przyjętymi postanowieniami programu oznacza przetwarzanie 

danych zgodnie z przepisami RODO (facebook Inc: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gny

wAAC).  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz 

wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień  

w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor 

Ochrony Danych e-mail: iodo@biblioteka-piaseczno.pl. 

 

Reklamacje i odpowiedzialność 

 

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość 

przekazania KARTY ZGŁOSZEŃ ze względu na problemy 

techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem 

internetowym Uczestnika Turnieju lub godzinami pracy siedziby 

Organizatora. 

http://biblioteka-piaseczno.pl/
https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
mailto:iodo@biblioteka-piaseczno.pl
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3. Jeżeli Uczestnik Turnieju ma zastrzeżenia do przebiegu  

i organizacji Turnieju może wnieść reklamację w formie 

wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 

multicentrum@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie 

rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik Turnieju zostanie 

powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona 

reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu 

ogłoszenia Turnieju do 7 dni po ogłoszeniu listy Zwycięzców. Po 

tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego 

pobranie na urządzenie końcowe przechowywanie i odtwarzanie 

w zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminy podlegają przepisom 

prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechne 

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod 

warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych 

Uczestnika Turnieju. 

4. Zasada udziału i przebieg Konkursu określa wyłącznie niniejszy 

Regulamin. 

mailto:multicentrum@biblioteka-piaseczno.pl

