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REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH
TARGI ZERO WASTE 2019 WARSZAWA

Strona

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) Targi
Zero Waste 2019 Warszawa (zwane dalej „Targami”), organizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację alter eko, z siedzibą w Warszawie (00-643) przy
ul. Nowowiejskiej 1/3 lok.24 oraz LITTLE INFINITY VIRGINIE LITTLE z siedzibą w Warszawie
(02-519) przy ulicy Rakowieckiej 29/28 (zwanych dalej „Organizatorami”).
2. Wstęp na teren jest bezpłatny.
3. Wstęp na teren Targów osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej.
Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.
4. Opiekun zorganizowanej grupy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych i jest
zobowiązany do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania przepisów porządkowych.
5. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Targów kolejnych
Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Targów przekracza
dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.
6. Zabrania się wnoszenia na teren Targów przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży,
broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia,
że osoba wchodząca na teren Targów wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty,
przedstawiciele Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka,
bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości,
a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Targów lub zatrzymania jej
w celu niezwłocznego przekazania Policji.
7. Wydarzenie będzie rejestrowane i fotografowane dla potrzeb dokumentacyjno – promocyjnych
Organizatorów. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.
8. Zgoda, o której mowa w punkcie 7 obejmuje prawo Organizatorów do wykorzystania wizerunku
Zwiedzającego, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie
w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach
obejmujących relację z przebiegu Wydarzenia.
9. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 7 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość
uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizator informuje, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało
dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych
uczestników.
10. Organizatorzy zastrzega sobie możliwość: odwołania Targów, zmiany terminu Targów, przełożenia
lub skrócenia Targów z przyczyn nieprzewidzianych lub niezależnych od Organizatorów,
a w szczególności z niezależnych od Organizatorów przyczyn uniemożliwiających organizację
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Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym ze stosownym wyprzedzeniem na stronach
internetowych Targów W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Organizatorzy nie ponoszą
względem Zwiedzających żadnej odpowiedzialności.
11. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów.
12. Na terenie Targów bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatorów zabronione jest prowadzenie
jakichkolwiek działań: komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, agitacyjnych,
a także jakichkolwiek zbiórek pieniężnych bądź innych działań niezgodnych z obowiązującym
prawem, w tym działań mogących być uznane za czyny nieuczciwej konkurencji.
13. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren Targów
przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż
podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)
14. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.
15. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego
tekstu jednolitego na stronie www danego wydarzenia.
16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
17. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst
Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest
prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

