Regulamin eventu
"Przychodzisz - Pomagasz!"

1. ORGANIZATOR MIEJSCE I CZAS TRWANIA EVENTU
1.1. Organizatorem eventu jest Agencja Reklamowa Victoria Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000274058, NIP 784-00-42-754, działająca na zlecenie Apsys Management sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa, NIP: 521-30-21-282
1.2. Event odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018r w godzinach 10:00 – 21:00 w Atrium CH Posnania
2. PRZEDMIOT I CEL EVENTU WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Event dedykowany jest dla osób chcących zamanifestować swoje poparcie dla dzieła Wielkiej Świątecznej
Orkiestry Pomocy (dalej WOŚP).
2.2. W ramach Eventu Organizator udostępni nieodpłatnie 1 Fotobudkę w godz. 11.00 – 18.00, w której wszyscy
chętni będą mogli nieodpłatnie wykonać 1 zdjęcie w 2 odbitkach w formacie 10x15 cm w layoucie
charakterystycznym dla WOŚP.
2.3. Zdjęcia w Fotobudce wykonywane będą według kolejności zgłoszeń Uczestników Eventu obecnych przed
Fotobudką.
2.4. Uczestnicy Eventu obowiązani są sami przestrzegać kolejności wykonywania zdjęć. Obsługa Eventu może
jednak odmówić wykonania zdjęcia Uczestnikowi, który w ich ocenie pomija kolejność innych Uczestników
Eventu.
2.5. Dodatkowo Organizator udostępni ściankę o wymiarach 391x289 cm , na której chętni będą mogli zawiesić
jedną z odbitek wykonanych w Fotobudce w layoucie WOŚP.
2.6. Zawieszenie odbitki zdjęcia wykonanego w Fotobudce w layoucie WŚOP jest dobrowolne i nie stanowi
warunku wykonania zdjęcia w Fotobudce.
2.7. Warunki uczestnictwa w Evencie:
 W evencie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.
 Z udziału w Evencie zostaną wykluczone osoby, które będą zachowywać się w sposób agresywny, głośny lub
w inny sposób zakłócający spokój, ochrona będzie uprawniona zażądać, aby taka osoba bądź opuściły teren
CH Posnania.
2.8. Udział w Evencie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. EKSPOZYCJA ZDJĘĆ NA ŚCIANCE
3.1. Na ściance mogą zostać zawieszone wyłącznie zdjęcia wykonane w Fotobudce, w layoucie WOŚP.
3.2. Uczestnicy Eventu winni zawieszać zdjęcia w sposób nie przesłaniający zdjęć zawieszonych wcześniej.
3.3. Organizator odmówi prawa zawieszenia zdjęć lub usunie zdjęcia wulgarne, obsceniczne lub nieprzyzwoite. O
zasadności usunięcia zdjęć lub odmowie ich zawieszenia decyduje obsługa Eventu.

3.4. Zawieszone zdjęcia będą eksponowane na ściance w dniu 14.01.2018, po czym ścianka zostanie
zdemontowana, a zawieszone zdjęcia protokolarnie zniszczone w niszczarce.
3.5. W okresie eksponowania ścianki, w godzinach otwarcia CH Posnania, osoba widniejąca na zdjęciu jest
uprawniona w każdym czasie usunąć takie zdjęcia, jednakże w sposób nie naruszający innych zdjęć
eksponowanych na ściance.
3.6. Organizator informuje, iż w okresie ekspozycji ścianki, ścianka nie będzie podlegać szczególnej ochronie, a
zważywszy, iż będzie ona prezentowana w przestrzeni ogólnodostępnej, nie można wykluczyć, iż niektóre z
eksponowanych zdjęć mogą zostać utracone, bądź uszkodzone lub zniszczone, mimo iż ochrona CH Posnania
będzie starać się temu zapobiec.
3.7. Zawieszając zdjęcie na ściance osoby to czyniące przyjmują do wiadomości i akceptują, iż Organizator Eventu
oraz Apsys Management sp. z o.o - zarządcy CH Posnania - będą rozpowszechniać fotografie ścianki oraz materiał
video w celach promujących dzieło WOŚP oraz CH Posnania.
3.8. Uczestnicy poprzez zawieszenie zdjęcia na ściance udzielają Organizatorowi oraz Apsys Management sp. z
o.o. . nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć zawieszonych na
ściance - wyłącznie jednak jako elementu większej całości jaką jest ścianka - na wszelkich polach eksploatacji
znanych w chwili ich zawieszenia na ściance, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie na następujących polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
to jest:
1)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
2)
w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, w postaci w której utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu;
3)
w zakresie pozostałego rozpowszechniania utworu – wystawienie, wyświetlenie, publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym.
4. RELACJE MEDIALNE
Z przebiegu Eventu sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna. Uczestnik decydując się na udział w
evencie, (a w odniesieniu do osób nieletnich ich opiekun prawny wyrażając zgodę na udział swych
podopiecznych w Evencie) wyraża nieodpłatnie zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z
uczestnikiem, mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych
Organizatora, CH Posnania, sponsorów i partnerów Eventu.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.v5group.pl oraz w punkcie z Fotobudką
5.2 Biorąc udział w evencie, uczestnik akceptuje treść regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.
5.3. Złamanie ustaleń regulaminu eventu przez uczestników będzie oznaczało ich wykluczenie z uczestnictwa w
evencie
Organizator Eventu

