
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU ŚWIĄTECZNYM DIG 2021 

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji, przebiegu oraz uczestnictwa 

w Spotkaniu Świątecznym DIG i WCTT 2021. 

 

2. Organizatorem imprezy są: Dolnośląska Izba Gospodarcza (DIG) z siedzibą we Wrocławiu 

50-029, ul. Świdnicka 39 oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT), z siedzibą 

we Wrocławiu 50-372, ul. Smoluchowskiego 48, zwani dalej Organizatorami.  

 

3. Impreza nie będzie stanowić imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 

roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160t.j.) i ma charakter tzw. 

imprezy zamkniętej, na którą mają wstęp wyłącznie osoby uprawnione przez Organizatorów. 

 

4. Impreza odbędzie się 16 grudnia 2021 r., w godzinach 18.00 –21 .00 we Wrocławiu, w na 

Dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław.  

 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Spotkania Świątecznego 2021, 

wszystkie osoby biorące w nim udział niezależnie od ich charakteru, tj. uczestnicy, służby 

porządkowe, podmioty świadczące usługi na Spotkaniu, chyba że co innego wynika z umów 

zawartych odrębnie z tymi podmiotami celem prawidłowego przebiegu Spotkanie 

Świątecznego 2021. 

 

6. Uczestnikami Spotkania Świątecznego 2021 mogą być osoby zaproszone przez 

Organizatorów, pod warunkiem otrzymania pozytywnej odpowiedzi Organizatorów 

potwierdzającej uczestnictwo. 

 

7. Aby wziąć udział w Spotkaniu Świątecznym 2021, należy zarejestrować się przez podany 

przez Organizatorów link, załączony do wiadomości email wysłanej drogą elektroniczną. 

 

8. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników Spotkania Świątecznego 2021, o wstępnej 

rezerwacji zaproszenia oraz o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Organizatorzy bezzwłocznie poinformują osoby, które mimo wyrażenia chęci uczestnictwa w 

Imprezie, nie będą mogły wziąć w niej udziału. 

 

9. Potwierdzeniem uczestnictwa jest potwierdzenie otrzymane drogą elektroniczną. 

 

10. Wejście na Spotkanie Świąteczne 2021 następuje wyłącznie na podstawie listy 

potwierdzonych uczestników.  

 

11. Osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w Spotkaniu Świątecznym 2021. 

W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopuszczenia do 

udziału w Spotkaniu Świątecznym 2021 osób niezarejestrowanych. 

 



12. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Przed wejściem na wydarzenie Organizatorzy będą 

prosić o złożenie podpisu na liście obecności.  

 

13. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika chęci udziału 

w Spotkaniu Świątecznym 2021 oraz potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem wraz z jego akceptacją. 

 

14. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest okazanie okazanie dowodu pełnego 

szczepienia (cyfrowego lub papierowego) lub negatywnego wyniku testu Covid, nie starszego 

niż 72 godziny oraz podpisanie oświadczenia o treści: 

„OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu Spotkanie Świąteczne 2021, organizowanym przez Dolnośląską 

Izbę Gospodarczą i Wrocławskie Centrum Transferu Technologii na Dziedzińcu Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich (Wrocław, ul. Szewska 37), w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników, prosimy o 

wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony 

zdrowia publicznego. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu.  

Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja, niżej podpisany:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko uczestnika – proszę o wypełnienie literami drukowanymi) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(Numer telefonu) 

 

1. Oświadczam, że*:  

1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;  

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

3) poinformowano mnie przy zapisach na wydarzenie, że udział na wydarzenie jest możliwy tylko dla 

osób zaszczepionych, będących ozdrowieńcami lub posiadających aktualny test na obecność wirusa 

covid-19 i deklaruję spełnienie jednego z tych warunków. 

 

2. Przyjmuję do wiadomości, że prawidłowość powyższego oświadczenia jest warunkiem mojego uczestnictwa 

w Spotkaniu Świątecznym DIG i WCTT 2021. 

3. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, zobowiązuję się przebywając na 

terenie ogrodu do zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników;  

4.W przypadku, jeśli do 31.12.2021 zostanie u mnie stwierdzone zakażenie Covid-19, zobowiązuję się, 

niezwłocznie poinformować o tym Dolnośląską Izbę Gospodarczą lub Wrocławskie Centrum Transferu 

Technologii. 

5. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i służb porządkowych, 

jeśli wystąpi taka potrzeba w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.  

 



Wrocław, dn. 16.12.2021, ……………………………………………………………………………………………….. 

(własnoręczny podpis)  

*Twoje dane osobowe będą przetrzymywane wyłącznie przez 14 dni od dnia wydarzenia, wyłącznie celem 

przekazania ich do GIS w razie takiej konieczności. Po okresie 14 dni zostaną zniszczone zgodnie z wytycznymi 

RODO.” 

 

 

15.   Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Imprezie. 

 

16. Organizatorzy zapewnią Uczestnikom udział we wszystkich wydarzeniach odbywających 

się podczas Spotkania Świątecznego 2021.  

 

17. Organizatorzy mogą dokonać wszelkich zmian w przebiegu Imprezy, w tym może zmienić 

program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty. 

 

18. W trakcie trwania Spotkania Świątecznego 2021 osoby upoważnione przez 

Organizatorów będą zbierały wizytówki od Uczestników zainteresowanych utrzymaniem 

kontaktu z Organizatorami i otrzymywaniem informacji o ich działalności. Przekazanie 

wizytówek jest dobrowolne, a każda przekazana wizytówka powinna zawierać wyłącznie 

dane powszechnie dostępne, co Uczestnik poświadcza poprzez jej wydanie. 

 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapewnienia obsługi fotograficznej Spotkania 

Świątecznego 2021 oraz do utrwalenia przebiegu, w tym zachowania się osób, przy pomocy 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

20. Uczestnictwo w Spotkaniu Świątecznym 2021 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykonanie i opublikowanie zdjęć z wizerunkiem Uczestnika na ogólnodostępnej stronie 

internetowej Organizatorów oraz na innych stronach internetowych, portalach 

społecznościowych, a także w materiałach reklamowych i informacyjnych. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika może być cofnięta w każdym czasie po 

opublikowaniu zdjęć poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem miejsca 

publikacji i opisem umożliwiającym identyfikację danej osoby i zdjęcia na adres 

biuro@dig.wroc.pl lub wctt@pwr.edu.pl 

 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną 

zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Spotkania Świątecznego 2021. 

 

22. W związku z organizowaniem Spotkania Świątecznego 2021 Organizatorzy przetwarzać 

będą dane osobowe Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, firma, stanowisko, wizerunek, 

adres e-mailowy, numer telefonu. 

 

23.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)RODO.  
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Organizatorzy jako administratorzy danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO będą 

również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu: wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz realizacji prawa do dochodzenia i 

obrony roszczeń z tytułu działalności prowadzonej przez Organizatorów oraz uczestnictwa  

24. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie. 

25. Z uwagi na konieczność prawidłowej organizacji Spotkania Świątecznego 2021 dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców, będącymi 

dostawcami usług zaopatrujących Organizatorów w rozwiązania techniczne oraz 

organizacyjne, w szczególności dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających 

Organizatorów. 

26. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

27. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji 

obowiązków Organizatorów wynikających z organizacji Spotkania Świątecznego 2021 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe będą mogły być także 

przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą 

przechowywane dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu 

przetwarzania tych danych. 

28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania danych nie jest jednak 

możliwe uczestnictwo w Spotkaniu Świątecznym 2021. 

29.W zakresie przewidzianym przepisami prawa Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do 

danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Osobie udostępniającej dane na 

potrzeby Spotkania Świątecznego 2021 przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Spotkania Świątecznego 2021 bez 

wcześniejszego uprzedzenia, ze względu na przyczyny, za które Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do 

odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów.  

31. Organizatorzy mają prawo zmienić datę, miejsce oraz program Spotkania Świątecznego 

2021 z ważnych przyczyn. 

32.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym będą 

każdorazowo informować na swoich stronach www.dig.wroc.pl, https://wctt.pwr.edu.pl. 
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