
REGULAMIN AKCJI „Dobra forma w słusznej sprawie”  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji „Dobra forma w słusznej sprawie”, zwane dalej 

Akcją.  

2. Organizatorem Akcji jest Deemedia Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP 

9551908504 (dalej „Organizator”). 

 

§ 2 UCZESTNICTWO I ZASADY AKCJI 

1.  Akcja rozpoczyna się w dniu 21.03.2022 roku oraz trwa do 26.03.2022 roku w specjalnie 

przygotowanym miejscu na pasażu Galerii Klif.  

2. Akcja polega na udostępnieniu Klientom Galerii Klif roweru stacjonarnego z systemem zliczania 

kilometrów. Kilometry zliczane są na bieżąco i w systemie narastającym w terminie, w którym trwa 

Akcja. 

3. Celem Akcji jest: 

a) przejechanie jak największej liczby kilometrów,  

b) promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 

c) zebranie funduszy na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni – każdy 

przejechany 1 km = 1 PLN. 

4. Po zakończeniu Akcji, w dniu 26 marca 2022 roku, Organizator sporządzi protokół z ilości 

przejechanych kilometrów i za odpowiadającą im kwotę w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji 

zakupi wybrany sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Lista niezbędnego sprzętu 

zostanie przekazana Organizatorowi bezpośrednio przez Przedstawicieli Zespołu Szkół Plastycznych w 

Gdyni. 

5. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest skorzystanie z roweru stacjonarnego. Każda osoba może 

korzystać dowolną ilość razy i przejechać dowolną liczbę kilometrów. 

6. W Akcji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, korzystające z roweru 

wyłącznie za zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. Podczas korzystania z roweru stacjonarnego w ramach Akcji Uczestnicy są zobowiązani do 

bezpiecznego jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i bezpiecznego udziału w Akcji. Wszelkie 

sytuacje, w których rower stacjonarny będzie wykorzystywany w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem, w tym akty wandalizmu będą zgłaszane odpowiednim służbom. 

8. Organizator oraz Galeria Klif w żadnym stopniu nie przejmują odpowiedzialności za Uczestników 

Akcji, ani nie biorą pod opiekę żadnego Uczestnika Akcji.  

9. Osoby, u których zachodzi jakiekolwiek podejrzenie możliwością zakażenia COVID-19 nie mogą 

wziąć udziału w Akcji.  

10. Osoby mające kontakt z osobami zakażonymi COVID-19 lub mające przebywać na kwarantannie 

lub objęte nadzorem epidemiologicznym nie mogą wziąć udziału w akcji. 

https://cwrkdiz.pila.pl/wp-content/uploads/2020/02/Akcja_charytatywna_regulamin.pdf#page=1
https://cwrkdiz.pila.pl/wp-content/uploads/2020/02/Akcja_charytatywna_regulamin.pdf#page=1


11. Uczestnicy biorą udział w Akcji na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator, ani Galeria Klif 

nie biorą odpowiedzialności za żadne zdarzenia, które będą miały miejsce podczas trwania Akcji.  

12. Uczestnicy Akcji mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym dostępnym w 

jednym z punktów do dezynfekcji zlokalizowanym na terenie Galerii Klif.  

13. Uczestnicy Spotkań mają bezwzględny obowiązek stosowania się do wszystkich zaleceń i nakazów 

wydanych przez stosowne instytucje w ramach zapobiegania i zwalczania COVID-19, obowiązujących 

na terenie Galerii Klif. 

14. Podczas Akcji Organizator oraz DM Klif będzie uprawniony do fotograficznego dokumentowania 

jego przebiegu. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na umieszczenie ich wizerunków na fotografiach z 

Akcji wykonanych przez Organizatora oraz Galerię Klif. Organizator oraz Galeria Klif zastrzegają 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 Akcji.  

15. W przypadku, kiedy Uczestnik Akcji nie wyraża zgody na umieszczanie swojego wizerunku na 

fotografiach, o których mowa w punkcie wyżej, nie może uczestniczyć w Akcji. 

 

 

§ 3 REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie  

elektronicznej w terminie do dnia 30 marca 2022 r. na adres info@deemedia.pl 

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla  

doręczeń), zwięzły opis zarzutów oraz oczekiwania w ramach rozpatrzenia reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku  

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie  

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy  

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z  

uczestnictwa w Akcji rozstrzygane będą przez Organizatora. 

3. W przypadku powstania sporów związanych z Akcją, Sądem właściwym do ich rozstrzygania  

będzie Sąd w Szczecinie. 

4. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. 

5. Naruszenie przez Uczestnika Akcji któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia  

Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji. 

 


