
REGULAMIN WYDARZENIA 31. FINAŁ WOŚP 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w obchodach 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy organizowanego przez przez Zuzing Zuzanna Giersz, Lizbońska 2/195, Warszawa, NIP 

9272016309 w Galerii Emka w dniu 31 stycznia 2022. 

2. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny, a żeby wziąć nim udział należy przyjść w dniu 29 

stycznia 2023 r. do Galerii Emka. 

5. Udział w wydarzeniu jest możliwy po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i 

jego akceptacją oraz wyrażeniu odpowiednich zgód i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa. 

6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe. 

II. CELE 

1. Celem jest organizacja 31. Finału WOŚP i zbiórka pieniędzy na Wielka Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy 

III. CHARAKTERYSTYKA 31. Finału WOŚP 

1. Jest to wydarzenie o charakterze publicznym opierające się na wsparciu WOŚP poprzez występy 

artystyczne, licytacje, zbiórkę pieniędzy i wspólną zabawę 

UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, po spełnieniu wszystkich niezbędnych 

formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub innych warunków wskazanych przez 

Organizatora. 

2. Udział w wydarzeniu nie wymaga żadnych wyjątkowych umiejętności poza pozytywnym 

nastawieniem i z dobrym humorem. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili 

odstąpić od realizacji uczestnictwa.  

IV. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ 

1. 31. Finał WOŚP odbywa się na terenie Galerii Emka, ul. Jana Pawła II 20 w Koszalinie, w dniu 29 

stycznia 2023 r. 

2. W wydarzeniu mogą wziąć wszyscy Uczestnicy niezależnie od wieku, jednak uczestnicy nieletni pod 

opieką dorosłych opiekunów. 

3. Organizator nie zapewnia opieki nad osobami nieletnimi, a odpowiedzialność za nich spoczywa na 

opiekunach. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca ferii, o czym Uczestnik, winien 

zostać powiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, 

profilu Facebook’owym lub w formie mailowej, nie później niż 4 godziny przed rozpoczęciem 

ferii, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony 

Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń 



Uczestnika w stosunku do Organizatora. 

V. UCZESTNICTWO ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

1. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu odbywania się wydarzenia ukończą 

18 lat oraz osoby niepełnoletnie tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekunów prawnych. 

2. Uczestnictwo jest bezpłatne 

3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest każdorazowo: 

a) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 

b) akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, 

c) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatorów, na zasadach opisanych poniżej w pkt 4 -7. 

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku 

w następujących formach: 

- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie, 

- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie 

jego udziału w imprezie, 

- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

- Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 

- Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

- Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów. 

5. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej odbywa się w oparciu o 

zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu dzięki 

dobrowolnemu wzięciu udziału w wydarzeniu. 

6. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w 

rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa 

pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i 

zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest 

skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

7. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do 



celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią”. 

VI. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w traktacie 

trwania wydarzenia, ale nie odpowiada za bezpieczeństwo nieletnich pozostawionych bez opieki  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa do udziału w wydarzeniu Uczestnikowi, 

który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, a także 

podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych 

Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 


