REGULAMIN WYDARZENIA

DAVID ICKE – THE EVERYTHING YOU NEED TO KNOW TOUR
odbywającego się we Wrocławiu w dniu 27 października 2018 roku
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Regulamin niniejszy określa uprawnienia oraz obowiązki podmiotów biorących
udział w procesie rejestracji uczestników wydarzenia, jak również uprawnienia
i obowiązki uczestników Wydarzenia oraz Organizatora Wydarzenia.
Rozpoczęcie procesu rejestracji w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży
prawa udziału w Wydarzeniu zawartej pomiędzy Zamiawiającym a
Organizatorem i wiążą zarówno Zamawiających oraz Uczestnika, na rzecz którego
umowa została zawarta.
Organizatorem Wydarzenia jest Małgorzata Mańkowska prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą SANSARA Małgorzata Mańkowska Agencja Eventowa
z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ulicy Hynka 9/1, NIP: 914-154-88-22, REGON:
022202778.
Dodatkowe informacje o Wydarzeniu udostępniane są na portalu internetowym
pod adresem www.davidickewpolsce.pl.
Liczba Uczestników w Wydarzeniu jest ograniczona.

DEFINICJE
§2
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
1) Wydarzenie – mające charakter zamknięty i odpłatny wydarzenie „David Icke –
The Everything You Need To Know Tour”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu
27 października 2018 roku organizowane przez Organizatora,
2) Uczestnik – każda osoba fizyczna, która:
a) nie później niż w dniu Wydarzenia ukończyła 18 rok życia i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych,
b) biorąca udział w Wydarzeniu,
c) swój udział w Wydarzeniu uprzednio zarejestrowała w Systemie Rejestracji,
d) opłaciła Opłatę Uczestnictwa,
3) Zamawiający – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
który dokonał rejestracji Uczestnika Wydarzenia i uiściła Opłatę Uczestnictwa;
Zamawiający może być jednocześnie Uczestnikiem Wydarzenia,
4) System Rejestracji – internetowa aplikacja, w ramach której:
a) możliwe jest zarejestrowanie Uczestnika Wydarzenia,
b) przechowywane są dane rejestracyjne Uczestników Wydarzenia,
c) Organizator ma możliwość obsługi zgłoszenia udziału w Wydarzeniu,

d) Użytkownik SR – każda osoba, która dokonuje rejestracji udziału Uczestnika
w Wydarzeniu za pośrednictwem System Rejestracji,
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
§3
Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu następuje wyłącznie w drodze przesłania
Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem Systemu Rejestracji dotępnego na
portalu internetowym pod adresem www.davidickewpolsce.pl – rejestracja.
Rejestracji udziału w Wydarzeniu trwa od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30
września 2018 roku.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu Rejestracji nie
odbiegają od wymagań technicznych właściwych dla korzystania z sieci Internet
– Użytkownik SR musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internetwraz
z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów (Organizator
rekomenduje koszystanie z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Chrome albo
Safari)
Formularz Zgłoszeniowy wymaga:
1) Podania danych osobowych Uczestnika, tj. jego imienia, nazwiska, adresu
poczty elektronicznej,
2) Podania danych osobowych Zamawiającego, tj. jego imienia, nazwiska lub
nazwy, a także jego adresu poczty elektronicznej,
3) Uzupełnienia wszytkich pól oznaczonych symbolem (*).
Jeżeli Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem, to może on podać swoje
dane osobowe tylko raz. W tym wypadku należy zaznaczyć na Formularzu
Zgłoszeniowym, że jest się jednocześnie Uczestnikiem.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w Formularzu
Zgłoszeniowym na podany w nim adres poczty elektronicznej Zamawiającego
wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
Zamawiający dokonując rejestracji na cudzą rzecz potwierdza, że posiada
upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika, jak
również do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń wymaganych w
Formularzu Zgłoszenia oraz w niniejszym Regulaminie. Zamawiający ponosi przy
tym pełną odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych danych oraz
skuteczność udzielonych w imieniu Uczestnika zgód, w tym zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do
Formularza Zgłoszeniowego przez Zamawiającego danych niezgodnych
z prawdą, w szczególności nieprawdziwych lub niewłaściwych danych Uczestnika.
Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora za pośrednictwem
Systemu Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy, o której mowa par. 1
ust. 3 niniejszego regulaminu i rodzi po stronie zamawiającego obowiązek zapłaty
Opłaty Uczestnictwa, o której mowa w par. 4 niniejszego regulaminu.

OPŁATA UCZESTNICTWA
§4
1. Opłata Uczestnictwa:
1) obejmuje tylko prawo udziału w Wydarzeniu,
2) obejmuje miejsce siedzące w wybranym sektorze GOLD lub SILVER. Uczestnik
sam dokonuje wyboru miejsca w danym sektorze poprzez wybór miejsca
siedzącego z interaktywnej mapy układu siedzeń.
3) nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika na Wydarzenie oraz związanych
z jego udziałem w wydarzeniu kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.
2. Opłata Uczestnictwa ustalona została w sposób następujący:
1) Za bilet GOLD:
a) zamówiony w okresie do dnia 30.04.2018 r. – 250,00 zł (brutto),
b) zamówiony w okresie od dnia 1.05.2018 r. i później – 300,00 zł (brutto),
2) Za bilet SILVER:
a) zamówiony w okresie do dnia 30.04.2018 r. – 200,00 zł (brutto),
b) zamówiony w okresie od dnia 1.05.2018 r. i później – 300,00 zł (brutto),
3. Uczestnik może zakupić więcej niż 1 bilet na Wydarzenie, z zastrzeżeniem, że
wszystkie zakupione bilety będą wystawione na jedno nazwisko Uczestnika, który
dokonuje zakupu.
4. Opłatę Uczestnictwa Zamawiający może uiścić:
1. kartą kredytową VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD lub MAESTRO za
pośrednictwem zintegrowanej z Systemem Rejestracji platformy płatniczej
DotPay.
2. tzw. szybkim przelewem za pośrednictwem zintegrowanej z Systemem
Rejestracji platformy płatniczej DotPay.
5. Jeżeli w Formularzu Zgłoszeniowym Zamawiający zaznaczył opcję faktury VAT, to
Organizator przekaże ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego
w terminie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na rachunku
bankowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, albo od daty
pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym, o którym mowa w ust.
3 pkt 3 niniejszego paragrafu. W przypadku zakupu więcej niż 1 biletu,
Zamawiający otrzyma 1 fakturę zbiorczą za wszystkie zakupione bilety.
6. Organizator sporządzi korektę wystawionej Faktury VAT, jeżeli takie żądanie zostało
zgłoszone przez Zamawiającego nie później niż 15 dni od daty otrzymania ww.
dokumentu na adres poczty elektronicznej biuro@sansara-event.pl.
POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
§5
1. Organizator uzależnia prawo udziału Uczestnika w Wydarzeniu od łącznego
spełnienia następujących warunków:
1) Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu wyłącznie za pośrednictwem
Formularza Zgłoszeniowego w par. 3 niniejszego Regulaminu,
2) Uiszczenia Opłaty Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w par. 4
niniejszego Regulaminu,
3) Wolnych miejsc uczestnictwa w Wydarzeniu.

2. Organizator po zweryfikowaniu prawidłowości przesłanego Formularza
Zgłoszeniowego, faktu uiszczenia Opłaty Uczestnictwa oraz dostępności wolnych
miejsc na Wydarzenie prześle potwierdzenie zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, a to
na zasadach i w terminie, o którym mowa w par. 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Organizator w celu weryfikacji prawa do udziału w Wydarzeniu może żądać od
Zamawiającego przesłania elektronicznie wygenerowanego potwierdzenia
uiszczenia Opłaty Uczestnictwa, jeżeli została ona opłacona po dniu 30 września
2018 roku, a to na adres poczty elektronicznej biuro@sansara-event.pl.
Niewykonanie tego żądania przez Zamawiającego uprawnia Organizatora do
odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu.
4. Liczba miejsc uczestnictwa w Wydarzeniu jest ograniczona, stąd o udziale w
wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń w Systemie Rejestracji oraz data
księgowania Opłaty Uczestnictwa.
5. W wypadku wyczerpania miejsc uczestnictwa w Wydarzeniu Organizator ma
możliwość odmówienia prawa uczestnictwa. W tym wypadku zwróci on
Zamawiającemu pełną kwotę uiszczoną tytułem Opłaty Uczestnictwa na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
§6
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu. W tym wypadku winien
przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@sansara-event.pl oświadczenie
o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu. W oświadczeniu wskazać należy numer
rachunku bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot kwoty, o której mowa
w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu.
2. W wypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika:
1) W okresie od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku Organizator
pobierze 50% kwoty uiszczonej tytułem Opłaty Uczestnictwa, a to za podjęte
na rzecz Uczestnika czynności przygotowawcze umożliwiające udział
w Wydarzeniu,
2) Po dniu 1 czerwca 2018 roku Organizator pobierze 100% kwoty uiszczonej
tytułem Opłaty Uczestnictwa, a to za podjęte na rzecz Uczestnika czynności
przygotowawcze umożliwiające udział w Wydarzeniu.
3. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu Organizator dokona
zwrotu pozostałej kwoty uiszczonej tytułem Opłaty Uczestnictwa w terminie 14 dni
roboczych od dnia przesłania oświadczenia o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu
na podany prze Zamawiającego rachunek bankowy.
ZMIANY PROGRAMU I TERMINU WYDARZENIA, ODWOŁANIE WYDARZENIA
§7
1. Organizator ma prawo do zmiany programu Wydarzenia. W tym wypdku
Organizator poinformuje Zamawiającego i Uczestnika o szczegółach zmian.

2. Organizator ma prawo do zmiany terminu Wydarzenia tylko i wyłącznie z przyczyn
od niego niezależnych. W tym wypadku Organizator poinromuje niezwłocznie
Zamawiającego i Uczestnika o szczegółach zmian.
3. Organizator ma prawo odwołania Wydarzenia. W tym wypadku Organizator
poinromuje niezwłocznie Zamawiającego i Uczestnika o szczegółach zmian.
4. W wypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiającemu
i Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji udziału w wydarzeniu w terminie 7 dni
od daty przesłania przez Organizatora informacji o planowanej zmianie, nie
później jednak nież przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia. Postanowienia par. 6
ust 1, 2 pkt 1 i 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. W wypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu postanowienia par. 6 ust 1,
2 pkt 1 i 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. O zaistnieniu zdarzeń, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu
Organizator
poinformuje
Zamawiającego
i
Uczestnika
zdarzenia
za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w
Formularzu Zgłoszeniowym.
7. Organizator, na wypadek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, nie pokrywa kosztów uczestnictwa w wydarzeniu
ponoszonych wyłącznie przez Uczestnika, a w szczególności kosztów, o których
mowa w par. 4 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZENIA
§8
1. Podczas
Wydarzenia
Organizator
ma prawo
przeprowadzać
sesje
fotograficzne oraz filmować przebieg Wydarzenia dla celów emisji w środkach
masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów
dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez
Organizatora.
2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika
zgody na utrwalanie, wykorzystanie
i/lub
rozpowszechnianie
przez
Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi
każdego
z
Uczestników
we
wszystkich
materiałach
promocyjnych
i marketingowych bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.
3. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania
wykonane podczas wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej
wydarzenia lub innej stronie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych,
także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii.
4. Rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na potrzeby
określone w niniejszym Regulaminie następuje bez wynagrodzenia.
5. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wykonywanie zdjęć, filmów
i rejestrowanie wydarzenia we własnym zakresie na różnych nośnikach jest
zakazane.
6. W przypadku odwołania zgody na wykorzystywanie wizerunku/głosu/wypowiedzi
Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany

jest do poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres biuro@sansara-event.pl.

DANE OSOBOWE
§7
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zamawiających jest
Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika oraz Zamawiającego zawarte w Formularzu
zgłoszenia udziału w wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane
są w celu przeprowadzenia wydarzenia zgodnie z postanowieniami
Regulaminu. Uczestnik oraz Zamawiający może wyrazić dobrowolną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach wskazanych w
Formularzu zgłoszeniowym.
3. Dane osobowe Uczestnika oraz Zamawiającego zawarte w Formularzu
zgłoszenia udziału w wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w
celu finalizacji procesu zakupu biletu za pośrednictwem platformy płatniczej
DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul.
Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860
oraz REGON 240770255.
4. Dane osobowe Uczestnika lub Zamawiającego nie będą przekazywane innym
administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik i Zamawiający mają
prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego
podczas Rejestracji na wydarzenie celem powiadamiania Uczestników lub
Zamawiających o wszelkich zmianach dotyczących wydarzenia lub
Regulaminu.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu,
obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie , w
tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i
przeciwpożarowych.
W trakcie wydarzenia , Uczestnik zobowiązany jest stosować się do
ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności
zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia Davida Icke.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora,
iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Wydarzenia, jak i uporczywie zakłóca
prawidłowy przebieg Wydarzenia, Organizator uprawniony jest do odmowy
Uczestnikowi prawa udziału w wydarzeniu i żądania opuszczenia przez
Uczestnika miejsca wydarzenia lub terenu obiektu, w którym organizowana jest
wydarzenie.
W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez
Zamawiających i Uczestników.
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Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod
adresem: biuro@sansara-event.pl oraz dane kontaktowe podane na stronie
wydarzenia.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w wydarzeniu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek
działania związane z wydarzeniem.

