
REGULAMIN WYDARZENIA
z dnia 16 listopada 2022 r.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie „Magiczne 
Andrzejki” pokaz iluzji Rafała Mulki - 27 listopada 2022 r.  godz. 16:30.

§ 2 DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
1. Regulamin - niniejszy „Regulamin wydarzenia”
2. Organizator – Gminne Centrum Kultury w Drelowie Ul. Ogrodowa 2, 21-570 Drelów
3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu.
Regulamin, zawierająca szczegółowe informacje o wydarzeniu.

§ 2 UDZIAŁ
1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2. Liczba miejsc uczestników wydarzenia jest ograniczona 
3. Organizator ma prawo do odwołania zgłoszenia uczestnika ze względów 
bezpieczeństwa tj. zbyt dużą liczbę osób biorącą udział w wydarzeniu.

§ 3 ZGŁOSZENIE
1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym i 
może zgłosić ze sobą maksymalnie 5 osób.
2. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, potrzebnych
do weryfikacji jego zgłoszenia. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
3. Dokonanie zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4 REZYGNACJA
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości 
email na adres gck.drelow@gmail.com. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia ze względów 
bezpieczeństwa, z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku braku wystarczającej 
liczby zgłoszonych Uczestników z zachowaniem terminu minimum dwóch dni roboczych 
od wydarzenia.

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Miejsce, data, godzina, wydarzenia zostały przedstawione na plakacie wydarzenia 
dostępnym na stronie internetowej organizatora.
2. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator 
poinformuje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia na stronie 
internetowej lub/i mediach społecznościowych organizatora.
3. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia, możliwości zweryfikowania jego 
rezerwacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gck.drelow.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
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