Regulamin rejestracji na cykl spotkań
„Warszawskie opowieści”
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§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem rejestracji jest przyznanie zaproszeń na cykl spotkań miejskich pod nazwą
„Warszawskie opowieści`”.
Organizatorem cyklu jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5
w Warszawie (00-950), zwane dalej „Organizatorem”.
Rejestracja dedykowana jest rodzicom i opiekunom, zainteresowanym udziałem
dzieci (w wieku 2,5 –9 lat) w spotkaniach, o którym mowa w ust. 1, zwanych dalej
„Uczestnikami”.
Terminy spotkań tematycznych w ramach cyklu, o którym mowa w ust. 1:
a) 12 stycznia, 9 lutego oraz 16 marca 2019 r. w godzinach 11.00-13.00 w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie przy pl. Defilad 1 dla dzieci w wieku –2,5 - 5 lat –
spektakle oparte na technice dioramy z wykorzystaniem papierowych lalek na
podstawie legendy o Bazyliszku oraz warsztaty plastyczno - ruchowe;
b) 26 stycznia, 23 lutego oraz 23 marca 2019 r. w godzinach 11.00-13.00 w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie przy pl. Defilad 1 dla dzieci w wieku –5 - 8 lat –
spektakle oparte na technice dioramy z wykorzystaniem papierowych lalek na
podstawie legendy o Bazyliszku oraz warsztaty plastyczno - ruchowe;
§ 2.
ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPROSZEŃ
Rejestracja na poszczególne spotkania w ramach cyklu, o którym mowa
w § 1 ust. 1, będzie uruchamiana najpóźniej na tydzień przed danym spotkaniem.
Na stronie www.um.warszawa.pl/rejestracja_legendy dostępny będzie formularz
rejestracyjny (dalej jako „formularz”), umożliwiający udział w rejestracji.
Uczestnikami rejestracji mogą być osoby pełnoletnie, które podczas trwania
rejestracji wyślą zgłoszenie za pomocą formularza, stosując się do zasad
opisanych w ust. 4 poniżej. Uczestnikami rejestracji mogą być jedynie osoby
dokonujące zgłoszeń indywidualnych. Nie podlegają rejestracji zgłoszenia
zorganizowanych grup, w szczególności grup przedszkolnych i klas szkolnych.
Aby wziąć udział w rejestracji należy skorzystać z formularza, o którym mowa
w § 2 ust. 2 i wypełnić go w następujący sposób:
1) w polu 1 należy wybrać datę spotkania;
2) w polu 2 należy wybrać liczbę dorosłych osób (rodzic lub opiekun)
uczestniczących w spotkaniu;
3) w polu 3 należy wybrać liczbę dzieci, które przyjdą na spotkanie pod opieką
rodzica lub opiekuna;
4) w polu 4 należy wpisać adres e-mail;
5) zaznaczyć opcję poświadczającą zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika;
6) zaznaczyć opcję
poświadczającą, że Uczestnik zapoznał się
z Regulaminem i akceptuje jego treść;
7) wybrać polecenie „kliknij , by wysłać zgłoszenie”.

5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w rejestracji na spotkania tematyczne, o
których mowa w § 1 ust. 4, jedynie po jednym terminie w ramach punktu a ) i b) § 1
ust. 4. Uczestnik biorąc udział w rejestracji jest zobowiązany używać jednego
adresu e-mail. Użycie adresu e-mail przy rejestracji ponad wymiar wskazany w
zdaniu pierwszym niniejszego ustępu będzie skutkowało zablokowaniem adresu email przy dalszych rejestracjach.
6. Potwierdzenie udziału w rejestracji, w formie biletu elektronicznego zostanie
przesłane na wskazany w formularzu adres e-mail.
7. Bilet, o którym mowa w § 2 ust. 6, należy okazać - w formie drukowanej lub na
urządzeniu mobilnym - w dniu spotkania, na które została dokonana rejestracja.
8. Na każde ze spotkań w danym dniu Organizator przewiduje pulę 160 zaproszeń.
9. Zaproszenia na dane spotkanie będą przyznawane do momentu wyczerpania puli,
o której mowa w ust. 8 – decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do Organizatora.
10. Liczba zaproszeń, którą dysponuje Organizator na każde ze spotkań obejmuje
łącznie osoby dorosłe oraz dzieci.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają
wymogów określonych w Regulaminie.
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§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wysłanie wypełnionego formularza stanowi poświadczenie, że Uczestnik zapoznał
się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane.
Regulamin rejestracji jest dostępny w siedzibie Biura Marketingu Miasta Urzędu
m.st. Warszawa przy ul. Wierzbowej 9 w Warszawie (00-994), oraz na stronie
www.um.warszawa.pl/rejestracja_legendy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.:
działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internetu i obsługi
konta poczty elektronicznej.
Wysłanie wypełnionego formularza stanowi zgodę Uczestnika na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, w zakresie opisanym
w niniejszym Regulaminie. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., dalej RODO).
Dane osobowe uzyskane od Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, celem przyznania
zaproszeń. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rejestracji i po
zakończeniu cyklu spotkań zostaną usunięte.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy
jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które
nie naruszają praw nabytych Uczestników. Zmieniony Regulamin będzie
obowiązywać od chwili
jego opublikowania na stronie
www.um.warszawa.pl/rejestracja_legendy.

