
REGULAMIN IMPREZY „ODKRYJ DINOZAURA”.

§ 1 Organizator i czas trwania akcji.
1. Organizatorem Imprezy jest Monika Ledóchowska prowadząca działal-

ność gospodarczą pod nazwą QRA PRODUCTION z siedzibą w Warsza-
wie, przy ul. Chłodna 48/104, 00-872 Warszawa, wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 723-13-95-901, 
zwany dalej „Organizator”, działająca na zlecenie Rybnik Property KLP 
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 
z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 16, 44-200 Rybnik, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwi-
cach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 639595, NIP:6423184447 (dalej „Zleceniodawca”).

2. Impreza odbędzie się w dniach od 16 do 23 maja 2019 roku w godzinach 
10:00 – 18:00 na terenie Centrum Handlowego Rybnik Plaza, położonego 
w Rybniku przy ul. Raciborska 16, 44-200 Rybnik (dalej „Centrum”).

§ 2. Warunki uczestnictwa w evencie.
1. Impreza odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Udział w Imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Re-

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

3. Impreza adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz przed-
szkoli w wieku od 3 lat (dalej „Uczestnicy”), które mogą brać udział w Im-
prezie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

4. Organizator ze względów bezpieczeństwa może odmówić wstępu na Im-
prezę osobom, które:
a.  znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psy-

chotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wy-

buchowe, 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 niemoż-

liwe,
f. które nie ukończyły 18 roku życia i które nie znajdują się pod opieką 

osoby dorosłej;

5. W Imprezie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz współpracownicy Or-
ganizatora, pracownicy oraz współpracownicy Klepierre Management 
Polska sp. z o.o., Zleceniodawcy, oraz osoby najbliższe ww. osób tj. mał-
żonek, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, ma-
cocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, 
przysposobiony, a także pracownicy oraz współpracownicy firm działają-
cych na terenie Centrum.

6. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny i otwarty. W pierwszej kolejności na Im-
prezę będą wpuszczane grupy zorganizowane, które wcześniej zarezer-
wowały termin wejścia na Imprezę, a następnie w zależności od ilości osób 
przebywających na terenie Imprezy Uczestnicy indywidualni. W tym sa-
mym czasie na terenie Imprezy może przebywać maksymalnie 20 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Imprezie osób, 
które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, przepisów prawa oraz zasad 
bezpieczeństwa. 

§ 3. Zasady Imprezy:
1. Na terenie Imprezy zostaną wyznaczone następujące strefy:

a. recepcja – powitanie Uczestników i opiekunów, pozostawienie odzieży 
w  wyznaczonym miejscu, rozdanie identyfikatorów, wiaderek, łopa-
tek, foliowych bucików: czas ok, 10 minut; czas na przemieszczenie się 
na teren ekspozycji ok.5 minut.

c. wykopalisko archeologiczne – poszukiwanie szkieletu dinozaura: czas 
ok.15 minut.

d. warsztaty archeologiczne – przyporządkowywanie jaj dinozaurów 
wg.  sylwetek przedstawicieli, charakterystyka poszczególnych dino-
zaurów, układanie puzzli, udział w quizie, rozdanie nagród w postaci 
dyplomów i naklejek – czas ok. 15 minut.

Pomiędzy grupami na terenie Imprezy Organizator przewiduje 15 minut czasu 
rezerwowego.

2.  Aby wziąć udział w Imprezie należy:
a. W przypadku Uczestników indywidualnych zgłosić się osobiście, do Re-

cepcji Imprezy w dniach od 16 do 23 maja 2019 roku w godzinach 
10:00 - 18:00. 

b. W przypadku grup zorganizowanych należy dokonać rezerwacji tele-
fonicznej pod numerem telefonu 603 653 533. Zgłoszenia będą przyj-
mowane w dniach od 14 maja do 22 maja 2019 roku w godzinach 
10:00 - 16:00. W celu dokonania rezerwacji należy podać nazwę pla-
cówki oraz nazwę grupy i wybraną przez placówkę datę i godzinę.

3. O udziale w Imprezie będzie decydować kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnicy Imprezy są doprowadzani i odprowadzani przez rodziców/opie-

kunów do/z terenu Imprezy. Podczas Imprezy nad uczestnikami sprawują 
opiekę animatorzy delegowani przez Organizatora. Rodzice/opiekunowie 
prawni uczestników muszą być obecni podczas Imprezy z zastrzeżeniem 
konieczności dostosowania się do poleceń Organizatora i niezakłócaniem 
Imprezy. 

5. Organizator oświadcza, iż przebieg Imprezy będzie utrwalany w formie 
foto/video relacji przez Zleceniodawcę dla celów marketingowych, spra-
wozdawczych oraz promocyjnych Centrum. Wizerunek Uczestników Im-
prezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 
marketingowych, sprawozdawczych oraz promocyjnych w sieci Internet 
w szczególności na fanpagu Centrum w portalu społecznościowym Face-
book oraz Instagram oraz w sieci intranet Grupy kapitałowej Klepierre. 
Uczestnictwo w Imprezie  est równoznaczne z udzieleniem zezwolenia na 
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w ww. zakresie. Administra-
torem danych osobowych jest Rybnik Property KLP Polska spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rybniku 
przy ul.  Raciborskiej 16, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 639595, 
NIP:6423184447. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do niniej-
szego Regulaminu.

§ 4. Nagrody
1.  Dla Uczestników Imprezy przewidziane są następujące nagrody:

a.  za uczestnictwo w quzie „Jakim byłbyś dinozaurem?” odbywającego 
się w ramach warsztatów archeologicznych - naklejka z wizerunkiem 
dinozaura

b. za uczestnictwo w Imprezie – dyplom dla każdego Uczestnika – 1 sztu-
ka na 1 osobę 

c. dodatkowo dla pierwszych 75 uczestników indywidualnych w danym 
dniu jaja dinozaura, łączna ilość nagród 600 szt.

2. Nagrody przyznawane są do wyczerpania zapasów. Uczestnikowi Impre-
zy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości na-
grody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

3. W przypadku nieodebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczest-
nika Imprezy bezzwłocznie po opuszczeniu terenu Imprezy, traci on prawo 
do żądania jej wydania z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń w stosunku 
do Organizatora.

4. Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatora.

§ 5. Reklamacje
1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklama-

cyjne.
2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie, do dnia 6 czerwca 2019 r., listem 

poleconym na adres Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia 
reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego eventu jest do wglądu na terenie Imprezy w dniach 

od 16 do 23 maja 2019 roku w godzinach 10.00 – 18.00.
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącz-

nie w niniejszym Regulaminie;
3. Poprzez zgłoszenie do Imprezy Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z ni-

niejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę 
na wszystkie zasady Imprezy zawarte w niniejszym Regulaminie.


