REGULAMIN
dla uczestników Akcji „CHOINKA POD CHOINKĘ”
organizowanej przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy
Rozdział I
Zasady ogólne
§1
1. Wprowadza się „Regulamin Akcji” zwany dalej regulaminem. Regulamin dotyczy Akcji, zorganizowanej przez Dzielnicę
Bemowo, oraz jej finału, który odbędzie się na terenie Parku Górczewska w Warszawie, zwanej dalej Akcją.
2. Celem Akcji jest budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji na linii samorząd – mieszkańcy.
3. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy Akcji.
4. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
5. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
6. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: choinka.bemowo.waw.pl (od dnia 06.12 od
godz. 09:00 do dnia 08.12 do 23:59).
7. 1000 osób wyłonionych przez system komputerowy, które wypełnią ankietę otrzyma po jednej choince tj. jodłę kaukaską ciętą
w rozmiarach 125-175 cm lub świerk w donicy w rozmiarach 60-70 cm.
8. Zgłoszenia można dokonać tylko raz i wyłącznie na jedną z ww. choinek tj. ciętą lub w donicy.
9. Choinki otrzymają tylko i wyłącznie osoby, które wypełniły formularz i zostały wyłonione za pomocą systemu komputerowego
(nie decyduje kolejność zgłoszeń).
10. Wszystkie osoby, które wezmą udział w akcji zostaną poinformowane o jej wyniku drogą elektroniczną w dniach 13-14.12.br na
adres email podany w formularzu.
11. Każda z wyłonionych osób biorących udział w akcji może otrzymać tylko jedną choinkę.
12. Choinkę można odebrać podczas FINAŁU AKCJI osobiście na podstawie okazania wiadomości email otrzymanej od
Organizatora Akcji informującej o otrzymaniu choinki oraz po zgłoszeniu się do wskazanego w mailu stoiska w wyznaczonym
dniu oraz godzinie jej odbioru.
13. Dopuszczalny jest odbiór Choinki na podstawie podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pełnomocnictwa zamieszczonego
w treści maila przez osobę która otrzymała choinkę.
14. Organizator ma prawo do weryfikacji poprawności danych osobowych z wypełnionym w formularzem.
15. Nieodebranie choinki w wyznaczonym czasie i terminie wskazanym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją
z prawa jej odbioru.
16. Udział w Akcji jest nieodpłatny. Wszelkie transakcje gotówkowe są niedopuszczalne.
17. Regulamin Konkursu jest dostępny w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz na stronie bemowo.um.warszawa.pl
18. Regulamin określa również warunki uczestnictwa w FINALE AKCJI i zasady zachowania się osób odbierających choinki
w dniu 18.12.br podczas FINAŁU AKCJI, zwanych dalej uczestnikami Akcji, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
1) wstęp osoby na teren Finału Akcji,
2) zasady organizacji Finału Akcji,
3) obowiązki uczestnika Finału Akcji,
4) zakazy, które uczestnik Finału Akcji winien respektować,
5) prawa uczestnika Finału Akcji.
Rozdział II
Wstęp na teren Finału Akcji
§1
1. Pozwolenie wejścia na teren Finału Akcji oraz możliwość pozostania na tym terenie leży w gestii organizatora Akcji realizującego
swe uprawnienia za pośrednictwem podległych mu pracowników oraz pracowników ochrony, odpowiednio oznakowanych w tym
w identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla
uczestnika Finału Akcji mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii
Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów.
2. Wstęp na teren Finału Akcji jest nieodpłatny.
§2
Na teren odbywającego się Finału Akcji może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która:
1. jest trzeźwa,
2. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu Akcji,
4. posiada dokument tożsamości,
5. gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej.
Rozdział III
Zasady organizacji Finału Akcji
§1
Udział uczestników Finału Akcji w Parku Górczewska jest dopuszczalny pod warunkiem:
1. stosowania się do aktualnych na dzień Finału Akcji zaleceń Rządowych;
2. zachowania dystansu 1,5 m na terenie odbywania się Finału Akcji- zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich
pod opieką opiekuna lub rodzica oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna;

3.
4.
5.

respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z obsługą Finału Akcji;
wchodzenia i wychodzenia na/z terenu Finału Akcji tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
dostosowania się do zaleceń Organizatora i służb porządkowych.
Rozdział IV
Obowiązki uczestnika Akcji
§1

1.

2.

1.

2.

3.

Uczestnik Finału Akcji jest obowiązany:
1) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób
obecnych podczas odbywania się Akcji – przestrzegając postanowień regulaminu Akcji;
2) akceptacji regulaminy Akcji;
3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej, organizatora Akcji, a w przypadku
interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Staży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników
innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy Akcji są zobowiązani, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust.
1, przemieszczać się zgodnie z prośbą.
Rozdział V
Zakazy, które uczestnik Finału Akcji winien respektować
§1
Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas odbywania się Finału Akcji:
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
- broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej, nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie
dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków
służbowych;
- materiałów wybuchowych;
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
- różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu
(szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione,
lecz ze swej natury mogą one posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli
z ostrym zakończeniem, itp.;
- wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz
wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
- urządzeń laserowych;
- butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
2) przedmiotów, które można wykorzystać do:
- wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym
3) środków i napojów:
- alkoholowych;
- odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie,
Zabrania się uczestnikom odbywającego się Finału Akcji:
1) używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają
identyfikację;
2) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych
i rasistowskich;
3) nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
4) rzucania przedmiotami;
5) spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
6) rozniecania i podsycania ognia;
7) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
9) zaśmiecania terenu na którym odbywa się Akcja;
10) niszczenia sprzętu technicznego oraz wyposażenia.
Odmawia się wstępu i przebywania na terenie na którym odbywa się Finał Akcji osobom, które:
1) nie zakrywają nosa i ust oraz nie zezwalają na przeglądanie zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby
te wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać podczas trwania Finału Akcji;
2) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów Finału Akcji;
3) są pod widocznym działaniem:
alkoholu,
środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
4) nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
5) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku na terenie
Finału Akcji;
6) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie.

Rozdział VI
Uprawnienia uczestnika Finału Akcji
§1
1.

2.

1.

2.

1.
2.

Uczestnik ma prawo:
1) przebywać na terenie Finału Akcji w czasie jej trwania, tj. od chwili wejścia na teren do czasu jej zakończenia;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Finale Akcji wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością
przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
3) do informacji o umiejscowieniu punktów odbioru choinek,
4) korzystać z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem.
Uczestnik Finału Akcji jest uprawniony do;
1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie Finału Akcji,
2) składania skarg.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§1
Wejście na teren odbywania się Finału Akcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i stanowi jednoczesną zgodę na
użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo
i audio z Akcji i/lub każdego elementu Finału Akcji prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie
i wykonywanie zdjęć na terenie odbywania się Finału Akcji może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora Finału
Akcji. W przypadku braku odpowiedniej zgody, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób prowadzących taką
działalność poza teren odbywania się Finału Akcji zajmowany przez Organizatora.
§2
Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu, podlegają ujęciu i niezwłocznemu
przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności.
Za naruszenie postanowień regulaminu Finału Akcji może zostać nałożony na uczestnika Finału Akcji tzw. zakaz wstępu i udziału
w Akcjach organizowanych przez Dzielnicę Bemowo m.st Warszawy.

§3
Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do:
1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Akcji szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
2. unieważnienia zgody na wstęp do wejścia na teren odbywania się Finału Akcji.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Akcji bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i organizację
Konkursu.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi poświadczenie, że uczestnik Akcji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu
i akceptuje zasady w nim opisane, w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych uczestników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów świadczących usługi
dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej.
Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników
Finału. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie www.bemowo.waw.pl
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany.

Prosimy o zachowanie ww. zasad dla Państwa i naszego bezpieczeństwa.
Organizator Oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
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