
REGULAMIN WYDARZENIA „NOCNE GRANIE W ARENIE GLIWICE”

1. Nocne granie w Arenie Gliwice (zwane dalej Wydarzeniem) odbywa się na terenie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice przy ul. 
Akademickiej 50 w Gliwicach. Wydarzenie odbywa się w godzinach 17.00 – 1.00, w terminach 09.10.2020 r.
2. Głównymi Organizatorami wydarzenia są Arena Operator Sp. z o.o., ul. Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice oraz Ludiversum Łukasz Piechaczek,
ul. Kamienna 7/1, 40-067 Katowice (zwani dalej Organizatorami). Adres mailowy do kontaktu: ludiversum@gmail.com 
3. Podmiotami współpracującymi z organizatorem przy realizacji wydarzenia są Stowarzyszenie Gier Planszowych Gambit z siedzibą przy ul. 
Barlickiego 3 w Gliwicach.
4. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w wydarzeniu zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem.
5. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem, że małoletni poniżej 13. roku życia mogą 
uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną 
odpowiedzialność. Małoletni powyżej 13. roku życia może wziąć udział w wydarzeniu po przedłożeniu u organizatorów, przed wejściem na 
teren wydarzenia, zgody rodzica/opiekuna na udział w wydarzeniu.
7. Wydarzenie ma charakter odpłatny. Wstęp możliwy jest wyłącznie po zakupie biletu wstępu wydanego przez organizatora. Bilet wydawany 
będzie w kasie przy wejściu. Każdy uczestnik wydarzenia musi posiadać bilet przez cały czas przebywania na terenie imprezy. Pozbycie się 
biletu jest równoznaczne z utratą możliwości ponownego wejścia na teren wydarzenia. 
8. Na terenie wydarzenia zarówno uczestników jak i firmy dostarczające i prezentujące gry planszowe obowiązuje absolutny zakaz samodzielnej
dystrybucji jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych. W celu rozpowszechniania wszelkich materiałów reklamowych należy 
uzyskać zgodę Organizatorów. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda na rozpowszechnianie, będą niezwłocznie usuwane, 
a osoby je rozwieszające będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia pokrycia powierzchni, na której zostały 
umieszczone. Punkt ten nie dotyczy podmiotów określonych w pkt 3 regulaminu jako współpracujące.
9. Organizatorzy oraz podmioty współpracujące zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu wydarzenia dla celów dokumentacji oraz 
promocji lub reklamy wydarzenia i kolejnych jego edycji. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a 
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w tym do wykorzystania ich w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób 
utrwalony i wykorzystany, nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu. 
10. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w akcji organizowanej przez organizatora i podmioty 
współpracujące wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich – danych dziecka), przez 
Organizatora w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz w celach promocyjnych i dokumentujących akcję. Dane osób 
małoletnich będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez opiekuna prawnego. 
11.  Podane przez uczestników dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia wyrażonej przez uczestników zgody, ewentualnie do 
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 
prawa. 
12. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi przysługuje 
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę uczestnik może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 
korespondencyjny bądź adres e-mailowy podany w punkcie 2 regulaminu.
13. Na teren wydarzenia nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia osób.
14. W miejscu organizacji wydarzenia i w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania 
jakichkolwiek środków o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz narkotyków. Naruszenie ww. zakazów, lub stwierdzenie, iż dana 
osoba znajdująca się na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie pozostaje pod wpływem w/w środków będzie skutkowało wydaleniem z 
terenu Festiwalu przez Organizatorów oraz konfiskatą ww. substancji i powiadomieniem odpowiednich służb w razie podejrzenia popełnienia 
przestępstwa.
15.W miejscu organizacji wydarzenia i w czasie jego trwania obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, za wyjątkiem alkoholu 
zakupionego na terenie wydarzenia. Naruszenie ww. zakazu będzie skutkowało wydaleniem z terenu Wydarzenia przez Organizatorów oraz 
konfiskatą alkoholu zakupionego poza terenem wydarzenia.
16. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych.
17. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania produktów niezakupionych na terenie wydarzenia.
18. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie obiektu podczas wydarzenia.
19. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie niezależnie od innych działań prawnych będą usuwane z terenu wydarzenia.
20. Za ewentualne wyrządzone szkody materialne uczestnicy odpowiadają przed Organizatorami wydarzenia.
21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie wydarzenia, sprzątania po sobie i podporządkowania się 
decyzjom Organizatorów odnośnie organizacji i utrzymania w czystości terenu, na którym odbywa się wydarzenie.
22. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy.
23. W razie wątpliwości co do zasad stosowania Regulaminu, Organizatorzy dokonują interpretacji i wyjaśnień poszczególnych postanowień 
niniejszego Regulaminu.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania treści regulaminu przed rozpoczęciem akcji i podczas jej trwania.
25. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu wydarzenia.
26. Powyższy Regulamin obowiązuje uczestników, Obsługę wydarzenia i samych Organizatorów.
27. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
28. Regulamin wydarzenia dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na terenie, na którym odbywa się wydarzenie 
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
30. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z przeprowadzeniem niniejszego wydarzenia będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć bez podania przyczyny, a informację taką podać na swojej stronie po 
przez aktualizację harmonogramu.
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BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE PODCZAS WYDARZENIA „NOCNE GRANIE W ARENIE GLIWICE”

1. Zasady sprzedaży biletów 
 Sprzedaż biletów odbywa się w formie elektronicznej, poprzez platformę Eventim.pl oraz w kasie biletowej dostępnej na terenie wydarzenia. 
 Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu wydarzenia „Nocne Granie w Arenie Gliwice”, którego zapisów uczestnik jest 

zobowiązany bezwzględnie przestrzegać. 
 Każda osoba, dokonująca zakupu biletu/ów na powyższe wydarzenie, składa następujące oświadczenie: 

- OŚWIADCZAM WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WIEDZY, ŻE NIE MIAŁEM STYCZNOŚCI Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ WIRUSEM SARS-
CoV-2, NIE PRZEBYWAM NA KWARANTANIE ORAZ NIE ZNAJDUJĘ SIĘ POD NADZOREM EPIDEMICZNYM PSSE.

- OŚWIADCZAM WEDŁUG MOJEJ NAJLEPSZEJ WIEDZY, ŻE MOJE DZIECKO/PODOPIECZNY/A, NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z 
OSOBĄ ZAKAŻONĄ WIRUSEM SARS-CoV-2, NIE PRZEBYWA NA KWARANTANIE ORAZ NIE ZNAJDUJE SIĘ POD NADZOREM 
EPIDEMICZNYM PSSE. 

 Bezwzględnie, każda osoba, która dokona zakupu biletu na wydarzenie „Nocne Granie w Arenie Gliwice”, jest świadoma i akceptuje 
ewentualną możliwość zarażenia się wirusem Sars-CoV-2, podczas trwania wydarzenia. Osoba wchodząca na teren wydarzenia, zrzeka się 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora lub zarządcy obiektu, mających związek z ewentualnym zarażeniem wirusem Sars-Cov-2. 

2. Obowiązki gości podczas trwania wydarzenia: 
 Wejście na teren wydarzenia odbywa się jedynie w wyznaczonych, stosownie oznakowanych miejscach.
 Wstęp na teren wydarzenia mają jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, mogących świadczyć o ewentualnym 

zarażeniu Sars-Cov-2.
 Wstęp na teren wydarzenia odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, lub zaproszenia.
 Każdy z uczestników ma obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą środków ochrony osobistej w postaci maseczki lub przyłbicy ochronnej.
 Osoby wchodzące na teren wydarzenia zobowiązane są do zdjęcia maseczki ochronnej lub innego elementu zakrywającego usta i nos, w 

przypadku konieczności ich identyfikacji.
 Każdy z uczestników ma obowiązek dezynfekowania rąk podczas wejścia na teren wydarzenia, przy użyciu płynu do dezynfekcji rąk, 

dostępnego przy wejściach do obiektu, w oznaczonych pojemnikach.
 Każdy z uczestników ma obowiązek poddać się wyrywkowej kontroli temperatury ciała, dokonywanej przez pracowników Ochrony, przy 

użyciu termometru bezdotykowego. 

3. Dane osobowe 
 Organizator, przed rozpoczęciem wydarzenia, zobowiązany jest do uzyskania podstawowych danych osobowych, wszystkich gości, którzy 

zakupili bilety wstępu na wydarzenie, pozwalających na późniejsze sprawne działanie, związane z ewentualnym informowaniem osób, co do 
sposobu postępowania, w przypadku pojawienia się innej osoby zarażonej wirusem Sars-Cov2. 
 Organizator jest administratorem danych osobowych, uzyskanych od uczestników podczas sprzedaży biletów uprawniających do udziału w 

wydarzeniu.
 Organizator wydarzenia, w regulaminie wydarzenia jest zobowiązany do zawarcia wszelkich, niezbędnych informacji i zasad obowiązujących 

podczas wydarzenia, związanych ze stanem epidemiologicznym wirusa Sars-Cov-2 
 Dane osobowe powinny być przechowywane przez organizatora przez okres 2 tygodni. 
 Dane osobowe, uzyskiwane są od uczestników wydarzenia w celu ewentualnego, szybkiego kontaktu z uczestnikami, w sytuacji uzyskania 

informacji, że osoba zarażona Sars-Cov-2, brała udział w wystawie. 

4. Odwołanie wydarzenia i zwrot biletów 
 Zwrot biletu może nastąpić jedynie w sytuacji odwołania wydarzenia „Nocne Granie w Arenie Gliwice”. Organizatorowi przysługuje prawo, 

do anulowania biletu bez podania przyczyny. W takim przypadku, nabywcy przysługuje zwrot środków w wysokości 100% wartości biletu, bez 
roszczenia żadnych kosztów dodatkowych. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia ze względów na panujący okres epidemii, mając na względzie obostrzenia, 

zakazy i nakazy związane z trwającą epidemią. W takim przypadku, nabywcy biletu przysługuje prawo zwrotu środków w wysokości 100% 
wartości biletu, bez roszczenia żadnych kosztów dodatkowych.


