
REGULAMIN IMPREZY
DZIEŃ DZIECKA - TWÓRCZE BUDOWANIE Z KLOCKÓW

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej Dzień 

Dziecka „Twórcze budowanie z klocków” organizowanej na terenie 
Centrum Handlowo – Rozrywkowego Rybnik Plaza w  Rybniku położo-
nego przy ul. Raciborskiej 16, 44-200 Rybnik (dalej „Centrum”) w dniu 
1.06.2019 w godzinach 12:00-19:00.

2. Organizatorem Imprezy jest Justyna Suduł prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą KAREVA Justyna Suduł z siedzibą w Iławie, 
ul.  Lubawska 3, 14-200 Iława, NIP 956-219-54-04 wpisana do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działająca 
na zlecenie Rybnik Property KLP Polska spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku, 44-200 
Rybnik, ul. Raciborska 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gli-
wicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000639595, NIP 6423184447, reprezentowaną przez 
komplementariusza KLP Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 War-
szawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477655, NIP: 7010395475 
(dalej „Zleceniodawca”).

3. Wejście na teren Imprezy, oraz branie w niej udziału oznacza zapozna-
nie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

4. Organizator oświadcza, iż wizerunek osób przebywających na terenie 
Imprezie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla 
celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz pro-
mocyjnych Centrum. Biorąc udział w Imprezie uczestnicy wyrażają zgo-
dę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego 
za pośrednictwem dowolnego medium. Klauzula informacyjna stanowi 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa w Imprezie
1. Udział w Imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Re-

gulaminem oraz akceptacją jego postanowień. Rodzice lub opiekunowie 
zobowiązani są do wytłumaczenia dzieciom zasad udziału w Imprezie.

2. Impreza adresowana jest do dzieci, które mogą brać udział w Imprezie 
pod opieką osób dorosłych.

3. Organizator ze względów bezpieczeństwa może odmówić wstępu 
na Imprezę osobom, które:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, petardy, fajerwerki lub inne wyroby pirotechniczne,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
e) których rozpoznanie z powodu ubioru lub zakrycia twarzy jest nie-

możliwe, 
f) które nie ukończyły 18 roku życia i które nie znajdują się pod opieką 

osoby dorosłej;
4. Impreza jest otwarta dla wszystkich, bezpłatna i niebiletowana, z tym 

zastrzeżeniem, iż ze względów bezpieczeństwa Organizator może 
ograniczyć ilość osób przebywających na terenie Imprezy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Impre-
zie osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, przepisów 
prawa lub zasad bezpieczeństwa.

III. Zasady Imprezy
1. Na terenie Imprezy zostaną wyznaczone następujące strefy:

a) „Od pomysłu do realizacji!” - projektowanie i druk 3D; 
b) Zabawy w kolorach klocków LEGO – warsztaty, gry i zabawy logiczne;
c) Mój klocek jest kwadratowy czy prostokątny? Dlaczego w kole nie 

można iść do kąta? Na stanowisku używana będzie interaktywna 
ścianka Knooker oraz maty edukacyjne. 

d) Strefa dzieci młodszych - zabawy klockami Lego Duplo oraz gigan-
tycznymi klockami budowlanymi. 

e) ROBOcup - piłkarski turniej robotów zbudowanych z klocków Lego. 
f) ROBOlabirynt - roboty mobilne na torze z przeszkodami w formie 

labiryntu (różne rodzaje robotów). Sterowanie za pomocą tabletów. 
g) Robotyka i programowanie. 
h) Strefa twórczego budowania z klocków Lego 
i) Malowanie twarzy, skręcanie balonów, warsztaty czekoladowe w ra-

mach, których dzieci mogą stworzyć tabliczkę czekolady w kształcie 
klocka lub ludzika. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji przekazywa-
nych przez Organizatora Imprezy.

3. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczest-
nika odpowiedzialność ponosi sam uczestnik bądź w razie zachowania 
małoletniego - jego dorosły opiekun.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 
Uczestników i ich Rodziców/Opiekunów przed, po i w trakcie Imprezy.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Rybnik Property KLP Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z sie-
dzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 16, wpisaną do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639595, NIP 6423184447, 
reprezentowaną przez komplementariusza KLP Polska spółkę z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii 
Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębior-
ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000477655, NIP: 7010395475 (dalej „Administrator”).

2. Uzyskane przez Administratora dane osobowe (wizerunek Uczestni-
ków) będą przetwarzane dla celów sprawozdawczych, dokumentacyj-
nych, reklamowych oraz promocyjnych Centrum.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz 
ich poprawiania jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarza-
nia przekazanych danych.

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego inte-
resu realizowanego przez administratora. 

5. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Admini-
strator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpie-
czeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy tech-
nicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Ad-
ministrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwa-
rzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
7. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

V. Reklamacje
1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem Imprezy mogą być składa-

ne na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: KAREVA Justy-
na Suduł, ul. Lubawska 3, 14-200 Iława z dopiskiem „Reklamacja” naj-
później w terminie do 14 dni od daty zakończenia Imprezy. Reklamacje 
nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie 
rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne 
zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem poczto-
wym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania rekla-
mującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.


