
REGULAMIN WYDARZENIA  „DZIEŃ DLA ZDROWIA”

1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Senioralna z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Miejscem wydarzenia jest Ośrodek Sanatoryjny Tulipan w Ustroniu, przy ul. Szpitalnej 21.

3. Termin wydarzenia: 18 października 2017.

4. Uczestnikiem wydarzenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona wpisu na listę

uczestników wydarzenia, tym samym akceptując regulamin wydarzenia.

5. Wystawcą może zostać firma/instytucja, która dokonała zgłoszenia do udziału w wydarzeniu tym

samym akceptując regulamin wydarzenia i  została zaakceptowana przez koordynatora projektu

jako Wystawca.

6. Prelegentem/Konsultantem może  zostać  osoba  fizyczna  lub  osoba  fizyczna  prowadząca

działalność  gospodarczą,  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  i  kwalifikacje  w  swojej

specjalizacji, która dokonała zgłoszenia do udziału w wydarzeniu tym samym akceptując regulamin

wydarzenia i została zaakceptowana przez organizatora jako Prelegent/Konsultant.

7. Udział  w  wydarzeniu  dla  każdej  ze  stron  ma  charakter  bezpłatny,  z  wyłączeniem

Wystawców/Konsultantów  pobierających  opłaty  z  tytułu  wybranych  badań  lub  konsultacji

bezpośrednio od Uczestników. 

8. Organizator nie ubezpiecza Uczestników, Wystawców i Prelegentów/Konsultantów i nie ponosi

z tego tytułu odpowiedzialności.

9. Każdy  Uczestnik,  Wystawca  oraz  Prelegent/Konsultant  wyraża  zgodę  na

filmowanie/fotografowanie  jego osoby i  nagrywanie  jego głosu.  Relacja  z  wydarzenia  zostanie

udostępniona w Internecie. Tym samym każdy Uczestnik,  Wystawca oraz Prelegent/Konsultant

wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w zakresie uczestnictwa w wydarzeniu. 

10. Każdy Uczestnik,  Wystawca oraz Prelegent/Konsultant, biorąc udział w wydarzeniu tym samym

wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie,  przekazywanie oraz wprowadzanie do systemów

informatycznych swoich danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji wydarzenia. 

11. Każdy  Uczestnik,  Wystawca  oraz  Prelegent/Konsultant  akceptuje  postanowienia  niniejszego

regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

12. Każdy Uczestnik, Wystawca oraz Prelegent/Konsultant zobowiązuje się do przestrzegania zasady

równości, wzajemnego szacunku i tolerancji, uwzględnienia racji i poglądów innych uczestników.

13. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i nie może być traktowane jako zastępstwo profesjonalnego

medycznego  doradztwa  i  leczenia.  Stan  zdrowia  i  wszelkie  jego  zaburzenia  winny  być

konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wobec osób trzecich

w trakcie realizacji wydarzenia. 


