
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „SPOTKANIA Z GANGIEM KLIFFIEGO” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Spotkania z Gangiem Kliffiego”, 
zwaną dalej „Akcją”.  

2. Organizatorem Akcji jest Deemedia Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, (dalej 
„Organizator”). 

3. Miejsce przeprowadzenia Akcji to Galeria Klif w Gdyni Aleja Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia 
 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Akcja obejmuje cykl 12 spotkań pod nazwami: „English with Oksywia”, „Teatralna Akademia 
Kliffiego”. 

2. Spotkania odbywają się w poniższych terminach, w godz. 17:00-18:00 
a) English with Oksywia – 14.01.2020, 11.02.2020, 10.03.2020, 14.04.2020, 12.05.2020, 

9.06.2020 
b) Teatralna Akademia Kliffiego – 23.01.2020, 27.02.2020, 26.03.2020, 23.04.2020, 

28.05.2020, 25.06.2020 
3. Spotkania odbywają się na terenie pasażu Galerii Klif, w specjalnie wydzielonej strefie.  
4. W Spotkaniach mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, jednak tylko i wyłącznie pod 

nadzorem swoich opiekunów prawnych. 
5. Organizator oraz Galeria Klif w żadnym stopniu nie przejmują odpowiedzialności za 

Uczestników Spotkania, ani nie biorą pod opiekę żadnego Uczestnika Spotkania.  
6. Podczas Spotkań Organizator będzie uprawniony do fotograficznego dokumentowania jej 

przebiegu. Uczestnicy Spotkań wyrażają zgodę na umieszczenie ich wizerunków na 
fotografiach ze Spotkań wykonanych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 
do umieszczania wykonanych fotografii (zawierających m.in. wizerunki ich uczestników) w 
środkach masowego przekazu, w tym na portalach społecznościowych, na co Uczestnicy 
wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich roszczeń majątkowych oraz niemajątkowych 
związanych z rozpowszechnieniem w ten sposób ich wizerunku. Warunki te dotyczą również 
małoletnich dzieci, biorących udział w Spotkaniach.  

7. W przypadku, kiedy Uczestnik Spotkań nie wyraża zgody na umieszczanie swojego wizerunku 
na fotografiach, o których mowa w punkcie wyżej, nie może uczestniczyć w Spotkaniu i musi 
opuścić strefę Spotkań.   

 
§3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie udziału w Spotkaniu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Poprzez zgłoszenie udziału w Spotkaniu rozumie się wstąpienie do specjalnie wydzielonej 

strefy Akcji, o której mowa w par. 2 ust. 3 Regulaminu. 
3. Naruszenie przez Uczestnika Spotkań któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia 

Organizatora do wyłączenia Uczestnika ze Spotkań. 
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 
5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z 

uczestnictwa w Promocji rozstrzygane będą przez Organizatora. 
6. Ewentualne spory sądowe dotyczące uczestnictwa w Akcji będę rozstrzygane przez Sąd w 

Szczecinie. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 
8. Regulamin zostanie udostępniony podczas trwania każdego ze Spotkań w widocznym miejscu 

oraz dostępny będzie w siedzibie Organizatora.  


