
REGULAMIN IMPREZY „I ZLOT MGP GARAGE ”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie plenerowej ” I ZLOT MGP GARAGE”.

2. Organizatorem imprezy jest firma MGP GARAGE Sp. Z O. O. Ul. Sztabu Powstańczego 7/4, 44-100 Gliwice

§ 2 Definicje

1. Impreza - publiczna impreza plenerowa, odbywająca się na parkingu Centrum Handlowego Europa Centralna

w dniu 3 kwietnia 2022 r. - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w której udział wystawców oraz

gości uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w Regulaminie.

2. Termin imprezy – okres trwający w dniu w dniu 3 kwietnia 2022 r., w godzinach 11:00-18:00.

3. Miejsce imprezy – parking Centrum Handlowego Europy Centralnej, ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice,

4. Teren zlotu - wydzielona cześć parkingu centrum handlowego na który mogą̨ wjeżdżać́ tylko samochody

z zakupionym biletem, bądź́ samochody organizatorów i służb ratowniczych (tzw. pojazdy upoważnione).

Natomiast każdy przechodzień może wejść pieszo na teren zlotu, z zachowaniem liczby osób nie

przekraczającej 900 w wyznaczonej strefie imprezy.

5. Uczestnik/ Uczestnicy Imprezy – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w § 3 Regulaminu,

biorące udział w Imprezie plenerowej.

§ 3 Uczestnicy Imprezy Plenerowej

1. W Imprezie może wziąć udział wyłącznie wystawca samochodu zgłoszony do udziału organizatorowi.

2. W Imprezie może wziąć udział gość odwiedzający teren Imprezy w dniu 3 kwietnia 2022r, w godzinach

11:00-18:00, określony jako zwiedzający.

§ 4 Zasady Imprezy

1. Osoba spełniająca przesłanki opisane w § 3, punkt 1 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Imprezie powinna

dokonać wcześniejszej opłaty za udział w Imprezie, następnie powinna zgłosić się do Punktu Obsługi Imprezy

z Dowodem Zakupu i zarejestrować się.

2. Po zarejestrowaniu Dowodu Zakupu oraz weryfikacji spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie przez

organizatora i zaakceptowaniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, kiedy Uczestnik może wziąć
udział w Imprezie.

3. Uczestnikowi Imprezy po rejestracji Dowodu Zakupu przysługuje prawo do wjazdu na wyznaczony teren zlotu.

4. Wjazd/wejście na teren zlotu oznacza akceptację poniższego regulaminu. Regulamin kierowany jest do

wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą̨ przebywały na wyznaczonym terenie zlotu (Parking C.H

Europa Centralna). Każda osoba przebywająca na terenie zobowiązana jest stosować́ się̨ do postanowień́
niniejszego Regulaminu.

5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do sprawdzania aut w celu wyeliminowania przewiezienia na teren

imprezy masowej rzeczy zabronionych ( np. broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,

napojów alkoholowych, opakowań́ szklanych, substancji psychotropowych oraz innych przedmiotów mogących

zagrozić́ zdrowiu lub życiu ludzkiemu np. metalowych prętów, rurek, noży itp. ). W przypadku odmowy

poddania się̨ tej czynności kierowcy tych aut nie będą̨ wpuszczeni na teren imprezy.

6. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej

jest zabronione.

7. Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować́ szczególną ostrożność́ w związku z obecnością̨ na Imprezy

pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy



mogli doznać́ podczas trwania Imprezy. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne

przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są̨ do bezwzględnego przestrzegania poleceń́ wydawanych przez

Organizatora Imprezy lub służby porządkowe.

9. Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady

żywności, opakowania należy wrzucać́ do specjalnych pojemników.

10. Zabrania się̨ pod konsekwencjami zawartymi § 2, punkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać́ nietykalności

fizycznej innych uczestników Zlotu, osób postronnych, jak i zwiedzających, a także dewastacji mienia

ruchomego i nieruchomego, jak również̇ środowiska (driftowanie, upalanie opon) naturalnego w miejscu

trwania Imprezy.

11. Na terenie Imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się̨ zachowanie szczególnej

ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do

odcinki”, itp.

12. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z samochodu.

13. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę̨ będącą̨ pod wpływem alkoholu

skutkować́ będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy

wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód

spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.

14. Zabrania się̨ tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb

ratowniczych.

15. Wszystkie samochody zaparkowane przed dniem imprezy oraz w czasie jej trwania, nieposiadające właściwej

przepustki zezwalającej na wjazd, jak i postój podczas Imprezy oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych

lub miejscach niedozwolonych będą̨ odholowane na koszt właściciela.

16. Organizator wydarzenia może odmówić́ wstępu na teren imprezy ( zlotu ) oraz przebywania na nim osobom:

● znajdującym się̨ pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych

podobnie działających środków.

● posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

● zachowującym się̨ agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie

bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

17. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby

pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

18. Organizatorzy imprezy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie

Imprezy.

19. Zakazuje się̨ prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej

zarobkowej na terenie Imprezy.

20. Osoby małoletnie uczestniczą̨ w wydarzeniu na wyłączną̨ odpowiedzialność́ osób, które sprawują̨ nad nimi

pieczę.

21. Na ternie Imprezy i terenie przyległym obowiązują̨ przepisy kodeksu ruchu drogowego.

22. Regulamin Imprezy łączy się̨ z ogólnym regulaminem C.H Europy Centralnej.

23. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają̨ w gestii interpretacji przez Organizatora

Imprezy.

24. Urządzenia techniczne znajdujące się̨ na terenie mogą̨ być́ obsługiwane tylko przez osoby upoważnione.

Dostęp do tych urządzeń́ nie jest dozwolony.

25. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

26. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.

27. Wprowadza się̨ całkowity zakaz wystawiania swoich namiotów, stoisk handlowych, reklamy na własną rękę bez

wcześniejszej zgody organizatora.

28. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza miejscem wskazanym przez Organizatora

imprezy. Teren ten zostanie ogrodzony i wskazany jako "Ogródek piwny".



29. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do poinformowania Organizatora lub służby porządkowe i

informacyjne o zauważeniu zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia np. o zauważonym pożarze.

30. Każdy Uczestnik Imprezy, który spełni założenia niniejszego Regulaminu, uprawniony jest do wejścia na teren

Imprezy w godzinach 11:00-18:00.

§ 6 Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio w Biurze

Organizatora na adres wskazany w § 1 punkcie 2 Regulaminu w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia

Imprezy. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w

biurze Organizatora.

2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Imprezy:

● imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację,

● powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;

3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone w formie

pisemnej, zawierające dane określone w niniejszym Regulaminie,

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie

przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu

trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego);

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne

przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator Imprezy - ma prawo odmówić przyznania wjazdu Uczestnikowi Imprezy, w stosunku do którego

powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania

dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału Imprezie) po przeprowadzeniu postępowania

wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Imprezy – w Punkcie Obsługi Zlotu.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Imprezą będą rozstrzygane

przez właściwy sąd powszechny.

4. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie

okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Imprezy,

z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść Uczestników. Zmiany regulaminu będą
ogłaszane w ten sam sposób co ogłoszenie samego regulaminu.

5. Organizator Imprezy ma prawo do odwołania Imprezy z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od

Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się imprezy

uniemożliwiających działania Punktu Obsługi Imprezy, których nie był w stanie przewidzieć przy jego

organizacji. Odwołanie Imprezy nie dotyczy osób, które w chwili odwołania Imprezy spełniły już warunki, o

których mowa w § 3 pkt 1 oraz § 4 pkt 1 Regulaminu.

6. Organizator Imprezy nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.



§ 8

Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu) – klauzula informacyjna

a) Administratorem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu jest Organizator MGP

GARAGE Sp. Z O. O. Ul. Sztabu Powstańczego 7/4, 44-100 Gliwice

Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Imprezy, w oparciu o wyrażoną przez

Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

b) Dane mogą być udostępniane właścicielowi Zarządcy Centrum Handlowego, Centrum Handlowemu,

podwykonawcom.

c) Uczestnik ma prawo do:

● dostępu do swoich danych osobowych,

● żądania sprostowania danych osobowych,

● żądania usunięcia danych osobowych,

● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

● zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

● przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora danych osobowych,

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu

maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby

Organizator przesłał te dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

● Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

d) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Imprezy oraz przez okres przedawnienia

roszczeń cywilnych, oraz przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi.

e) Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail:

kontakt@mgp.rent, wiadomość wycofującą zgodę. W treści wiadomości należy podać swoje imię
i nazwisko. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Imprezie. Wycofanie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

f) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

h) Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi jednak wzięcie

udziału w Imprezie.

§ 9

Dane osobowe (numer telefonu, adres email, płeć, grupa wiekowa) - klauzula informacyjna

a) Szczegóły administrowania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych znajdują się
w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu,

b) Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (w tym

w celu przesyłania Uczestnikom Imprezy materiałów informacyjnych i handlowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa w tym zakresie).

c) Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a

lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

d) Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora oraz

mailto:kontakt@mgp.rent


Zarządcy Centrum, upoważnionym pracownikom lub współpracownikom podmiotu zarządzającego Centrum

oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi lub Zarządcy Centrum na zasadzie zleconych usług

(podwykonawcom).

e) Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w pkt b) powyżej będą przetwarzane do momentu

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań
marketingowych (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej). W celu

dochowania obowiązku rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator

zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów.

f) Dane mogą być nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

g) W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które

wywoływać będą w stosunku do Uczestniczek skutków prawnych.

h) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

i) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.


