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REGULAMIN IMPREZY „ZŁAP MURAL W KWADRAT” 

 

§ 1. 

Organizacja i definicje 

1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w spacerze szlakiem murali 
(dalej Spacer) połączonym z warsztatami fotograficznymi (dalej Warsztaty), pod autorską 
nazwą „Złap mural w kwadrat” zwanych łącznie Imprezą, która odbędzie się w Łodzi w dniu 1 
sierpnia 2021 r. w godzinach12:00 – 14:00. 

2. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Urban Forms, Celestynów 8A 95-035 Ozorków, KRS 

0000316994, NIP: 7322116781 (dalej Organizator). 

3. Za działania osób zaangażowanych przez Organizatora do organizacji i prowadzenia Imprezy 

odpowiada on, jak za swoje własne. 

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące organizacji Imprezy należy kierować pod adres e-

mail: info@urbanforms.org lub nr telefonu 693 354 540. 

5. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:  

a. Umowa Uczestnictwa - umowa zawarta z Organizatorem w zakresie uczestnictwa w 

Imprezie poprzez akceptację warunków uczestnictwa określonych w niniejszym 

Regulaminie, 

b. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca 

deklarację uczestnictwa w Imprezie, ponosząca wymagane do uczestnictwa w Imprezie 

opłaty i uczestnicząca w Imprezie Warsztatach na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, 

c. Punkt zbiórki – miejsce, gdzie Uczestnicy zbierają się w celu uczestniczenia w Imprezie – 

adres i godzina zostaną podane Uczestnikowi przez Organizatora w mejlu 

potwierdzającym udział w Imprezie, 

d. Punkt docelowy - miejsce, gdzie nastąpi zakończenie Imprezy – adres zostanie podany 

Uczestnikowi przez Organizatora w mejlu potwierdzającym udział w Imprezie, 

e. Spacer – przejście pieszo z Punktu Zbiórki do Punktu Docelowego, 

f. Warsztaty – zajęcia o charakterze praktycznym z elementami wykładu poświęcone 

wybranemu tematowi fotograficznemu, skierowane do osób zainteresowanych fotografią 

i pragnących poszerzyć swoją wiedzę o łódzkich muralach, 

g. Program Imprezy – opis Imprezy opublikowany na stronie internetowej 

www.urbanforms.org i w mediach społecznościowych Organizatora, 

h. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

6. Informacje zawarte na stronie internetowej www.urbanforms.org dotyczące Imprezy nie 

stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 2. 

Cel Imprezy 

1. Impreza jest skierowana do osób interesujących się sztuką miejską, będących amatorami, 

hobbystami i początkującymi fotografami, które chcą uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę 

na temat sztuki miejskiej i fotografii w zakresie opisanym zgodnie z §1. pkt 5.  ust. d. i e. 

Regulaminu.  

2. Celem Warsztatów jest wprowadzenie Uczestników w tajniki fotografii natychmiastowej.  
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3. W trakcie Warsztatów będzie wykorzystywany aparat do fotografii natychmiastowej Instax 

Square, który na czas Warsztatów zostanie Uczestnikowi wypożyczony przez Organizatora. 

Uczestnik może użyć w trakcie Imprezy własnego sprzętu fotograficznego.  

 

§ 3. 

Zasady udziału w Imprezie 

1. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

2. W związku z epidemia wirusa SARS-COV 2 w Polsce osoba pozostająca we wspólnym 

gospodarstwie domowym/zamieszkująca z osobą objętą obowiązkiem kwarantanny bądź 

znajdującej się pod nadzorem epidemiologicznym nie może uczestniczyć w Imprezie.  

3. Udział w Imprezie jest bezpłatny, jednak, żeby wziąć w niej udział należy zakupić przed 

rozpoczęciem Imprezy wkłady do aparatu Instax Square. Nabycie wkładów jest warunkiem 

koniecznym umożliwiającym wzięcie udziału w Imprezie. 

4. Maksymalna liczba Uczestników wynosi 6 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru 

uczestników Imprezy, którzy dokonali zgłoszenia zgodnie z trybem określonym w punkcie 5 

par. 3 niniejszego regulaminu. 

5. Aby wziąć udział w Imprezie należy do dnia 29.07.2021 r. do godziny 14:00 napisać wiadomość 

do Organizatora przez platformę Instagram (konto Fundacji: @urban_forms) wyrażającą chęć 

uczestnictwa w Imprezie (dalej Zgłoszenie). Dopiero po potwierdzeniu uczestnictwa przez 

Organizatora poprzez przesłanie informacji zwrotnej na adres mejlowy podany w zgłoszeniu, 

zgłoszenie na Imprezę pozostaje uznane za dokonane. Przy przesyłaniu Zgłoszenia prosimy o 

podanie następujących danych (niedostarczenie tych danych skutkuje odmową zapisu na 

Imprezę): 

a. imię 

b. nazwisko 

c. numer kontaktowy 

d. adres mejlowy 

6. Poprzez przesłanie Zgłoszenia zgłaszający oświadcza: 

a. zapoznałem/am się z Regulaminem,  

b. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do wykonania 

zawieranej Umowy Uczestnictwa w Imprezie, zgodnie z warunkami określonymi w 

Regulaminie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

7. W przypadku, gdy zgłoszeń będzie więcej niż maksymalna ilość uczestników, Organizator 
zastrzega sobie prawo wyboru osób, które wezmą udział w imprezie we wskazanym w 
regulaminie terminie. 

8. Udział w Imprezie skutkuje zgodą na publikację wizerunku utrwalonego na dokumentacji 

zdjęciowej i audiovideo w trakcie trwania Imprezy (tzw. backstage), w galerii dostępnej na 

stronie internetowej www.urbanforms.org oraz na portalach społecznościowych Facebook i 

Instagram w celach marketingowych i dokumentacyjnych. 
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9. Organizator może odmówić przyjęcia Zgłoszenia w przypadkach, gdy:  

a. osoba zgłaszająca udział w Imprezie nie spełnia chociaż jednego warunku określonego w 

Regulaminie, 

b. osoba Zgłaszająca udział w Imprezie wypełniła formularz niezgodnie z istniejącym stanem 

faktycznym lub prawnym, 

c. osoba Zgłaszająca udział w Imprezie jest dłużnikiem Organizatora pod jakimkolwiek 

tytułem prawnym lub wyrządziła Organizatorowi jakąkolwiek szkodę.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Imprezy lub jej 

odwołania w przypadku, gdy do dnia 31.07.2021 r. z powodów niezależnych od Organizatora, 

w tym w szczególności z powodu siły wyższej (m.in. kataklizm, powódź, huragan, strajki, 

zamieszki, nagłej choroby osób zaangażowanych przez Organizatora w organizację Imprezy, 

itp.). O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu Imprezy Organizator 

niezwłocznie poinformuje Uczestnika telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywa się Impreza. O 

zmianie Organizator niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną i telefoniczną Uczestnika. 

Uczestnik obowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje 

zaproponowaną zmianę, czy też odstępuje od udziału w Imprezie.  

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się zorganizować Imprezę zgodnie z Programem Imprezy i zapisami 

niniejszego Regulaminu, a osoby zaangażowane przez Organizatora do organizacji i 

prowadzenia Imprezy pozostają do dyspozycji Uczestników, służą pomocą i radą.  

2. Organizator ma prawo cofnąć uczestnictwo Uczestnika w Imprezie w razie podjęcia przez 

Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z Regulaminem zarówno 

w trakcie a/ procesu zgłoszenia na Imprezę, jak też w b/ trakcie Imprezy. W sytuacji a/ decyzja 

Organizatora zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. W 

sytuacji b/ decyzja Organizatora zostanie przekazana Uczestnikowi w formie ustnej wraz z 

uzasadnieniem.  

3. W przypadku wycofania uczestnictwa Uczestnika w Imprezie przez Organizatora z przyczyn 

wskazanych w punkcie 2 par. 4. regulaminu, jak i dobrowolnej rezygnacji Uczestnika z udziału 

w Imprezie, wpłaty dokonane zgodnie z par. 3. pkt 3. Regulaminu nie podlegają zwrotowi. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video w 

trakcie trwania Imprezy (tzw. backstage) i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na 

stronie internetowej www.urbanforms.org oraz na portalach społecznościowych Facebook i 

Instagram.  

5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania Imprezy Organizator będzie 

zmuszony do zmiany przebiegu Imprezy i/lub Programu Imprezy, wówczas Organizator 

wykona w to miejsce odpowiednie świadczenia zastępcze.  

6. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Imprezy, 

chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub 

zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w Imprezie, jeżeli tych działań lub zaniechań 

nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki oraz za 

niespowodowane przez niego straty materialne Uczestnika zaistniałe podczas Imprezy.  
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§ 5. 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w Imprezie zgodnie z zakresem tematycznym 

określonym w Programie Imprezy i w niniejszym Regulaminie.  

2. Podczas trwania Imprezy Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz 

instrukcjom Organizatora lub osób zaangażowanych przez Organizatora.  

3. Uczestnik ma obowiązek niepozostawiania sprzętu fotograficznego otrzymanego od 

Organizatora do celu odbycia Warsztatów oraz rzeczy Uczestnika bez opieki.  

4. Uczestnik ma obowiązek zwrotu sprzętu fotograficznego otrzymanego od Organizatora do 

celów odbycia Warsztatów aparatu po zakończeniu Imprezy. 

5. Dojazd Uczestnika na Imprezę oraz ewentualne zakwaterowanie odbywa się we własnym 

zakresie.  

6. Uczestnik jest zobowiązany na bieżąco informować Organizatora i/lub osoby go 

reprezentujące o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, a także o własnych problemach 

zdrowotnych, jeśli występują w trakcie Imprezy.  

7. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek.  

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi, 

Uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.   

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu.  

 

§ 8. 

Prawa autorskie do fotografii 

1. Uczestnikom przysługują prawa autorskie do fotografii wykonanych w ramach Imprezy.  

2. Prawa autorskie i inne prawa do utworów fotografowanych podczas Imprezy (prawa autorskie 

do kompozycji, prawo do wizerunku modeli/-ek) przysługują odpowiednim osobom trzecim.  

3. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z fotografii z poszanowaniem praw osób trzecich, a w 

przypadkach, gdy jest to konieczne uzyskiwać od nich stosowną zgodę lub licencję. W 

przypadku, gdy osoba trzecia podniesie wobec Organizatora roszczenia związane z 

wykorzystaniem fotografii i/lub jej wizerunku przez Uczestnika, Organizator będzie 

uprawniony do wystąpienia wobec Uczestnika z odpowiednim roszczeniem.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku bezpłatnie oraz bezpłatną 

publikację przez Organizatora na stronie internetowej www.urbanforms.org oraz na portalach 

społecznościowych Facebook i Instagram fotografii wykonanych przez Uczestnika w trakcie 

trwania Imprezy z oznaczeniem imienia i nazwiska ich autora.  

 

§ 9. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora jest 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).  
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3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika (w tym adres IP), będącego osobą 

fizyczną, podane przez niego w procesie zgłoszenia udziału w Warsztatach:  

a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom 

treści gromadzonych na stronie www.urbanforms.org w tym w szczególności formularza 

zgłoszeniowego w ramach usługi składania zamówienia na Warsztaty (podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO);  

b. w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Uczestnikiem w oparciu o treść 

niniejszego Regulaminu (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 

do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

c. w celu obsługi reklamacji (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

d. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w 

szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną 

przetwarzania jest obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

e. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą 

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Podanie ww. danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do 

realizacji usługi. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.  

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotem 

obsługującym stronę internetową zawierającą formularz zgłoszeniowy, na co Uczestnik 

wyraża zgodę, akceptując Regulamin.  

5. Uczestnik posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Wszelkie żądania Uczestnika wynikające z §9 ust. 4 oraz dotyczące jego danych osobowych 

winny zostać przesłane na adres e-mail: biuro@urbanforms.org.  

7. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

umowy.  

§ 7. 

Zasady postępowania podczas imprezy w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 w Polsce 

1. Uczestników Imprezy obowiązuje:  

a. zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m od innych uczestników, chyba że w danych 

okolicznościach jest to niemożliwe, 

b. zakrywanie ust i nosa w sytuacji przebywania podczas Imprezy w pomieszczeniach,  

c. samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej typu maseczki,  

d. dezynfekcja rąk przy wchodzeniu w czasie Imprezy do pomieszczeń, 

e. wykonywanie poleceń Organizatora i/lub osób reprezentujących Organizatora, 

f. bezzwłoczne zgłoszenie Organizatorowi i/lub osobom reprezentującym Organizatora 

wszelkich dolegliwości zdrowotnych,  

g. w przypadku korzystania ze wspólnych narzędzi i materiałów Uczestnicy mają obowiązek 

posiadania własnych rękawiczek jednorazowych.  
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2. Organizator zobowiązany jest do:  

a. kontroli przestrzegania przez Uczestników obowiązków wynikających z przepisów prawa i 

niniejszego Regulaminu związanych ze stanem epidemii, w tym w miarę możliwości 

zachowania bezpiecznej odległości od siebie,  

b. wykonywania dezynfekcji sprzętu używanego w czasie Imprezy, będącego w dyspozycji 

Organizatora, która jest celowa z punktu widzenia wymogów ochrony sanitarnej i 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 po każdym przekazaniu/użyciu 

przez Uczestnika,  

c. Uczestnik pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym/zamieszkujący z osobą 

objętą obowiązkiem kwarantanny bądź znajdującej się pod nadzorem epidemiologicznym 

nie może uczestniczyć w Imprezie oraz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o 

tym fakcie Organizatora.  

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Złożenie zgłoszenia na Imprezę jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem 

Umowy Uczestnictwa.  

2. Załącznikiem nr 1. do niniejszego Regulaminu jest UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU 

FOTOGRAFICZNEGO, Załącznikiem nr 2. do niniejszego Regulaminu jest OŚWIADCZENIE 

UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą 

rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora. 

  

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższym regulaminem i akceptuję jego zapisy. 

 

Data 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika Imprezy 

 

 

Podpis Uczestnika Imprezy 


