
REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ 

„Wielka Gumballomania w GALERII MALTA” 

W DNIU 05.09.2020

I.Informacje podstawowe

1) Regulamin obowiązuje na terenie Imprezy niemasowej o nazwie „Wielka Gumballomania 
w  GALERII  MALTA”,  która  odbywa się  w  wyraźnie  wydzielonych  miejscach na  pasażu
Galerii  Malta,  ul.  Maltańska  1,  61-131 w Poznaniu,  w dniu  5.09.2020r.,  zwanej  dalej
„Imprezą”

2) Organizatorem Imprezy jest  Agencja 5 AM Karolina Musiał,  ul. Krakowska 7/3, 41-400
Mysłowice,  NIP 6252396727 

3) Terenem imprezy są  wyłącznie wydzielone miejsca odbywania się atrakcji,  pozostała
część  obiektu  nie  jest  terenem  Imprezy.  Wydzielenia   miejsca  na  atrakcje,
bezpieczeństwo  i  zasady  działania  obiektu  są  zgodne  z  wytycznymi  rządowymi  w
zakresie  przeciwdziałania  zarażeniom Sars-Cov-2  a  ich  zachowanie  zapewnia  Galeria
Malta. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji  oraz takie zorganizowania atrakcji,
aby  było  zgodne  z  wymogami  prawnymi  
w zakresie przeciwdziałania zarażeniom Sars-Cov-2.

4) Osoby  przebywające  na  terenie  Imprezy  podlegają  przepisom  prawa  polskiego  i
przepisom niniejszego Regulaminu. Uczestnicy w wieku poniżej lat 16 mogą przebywać
na terenie Imprezy wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna. Udział w atrakcji nie
polega na przejęciu opieki nad nieletnim. 

5) Na  terenie  atrakcji  Uczestnicy  zobowiązani  są  zasłaniać  usta  i  nos  maseczką  lub
przyłbicą. Obowiązek nie dotyczy dzieci w wieku do 4 lat. Z obowiązku zasłaniania ust i
nosa zwolnione są osoby, które posiadają na to stosowny dokument i nie mogą zakrywać
ust  lub  nosa  
z powodu:

a) całościowych  zaburzeń  rozwoju,  zaburzeń  psychicznych,  niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos.
6) Organizator zastrzega, iż w razie niestosowania się przez potencjalnego uczestnika do

nakazu zasłaniania ust i nosa lub zachowania dystansu lub innych zasad korzystania ze
strefy wbrew wskazówkom obsługi będzie wiązało się z odmową korzystania z atrakcji
takiej osobie.

7) Wejście  na  teren  Imprezy,  udział  w  Wydarzeniu  oznacza  akceptację  postanowień
Regulaminu  i  jest  jednocześnie  zgodą  na  rejestrację  wizerunku  i  publikację  zdjęć  
z  Wydarzenia.   Zgoda małoletnich uczestników jest  wyrażona w wymieniony  sposób
przez udział ich dorosłych opiekunów w Imprezie.

8) Regulamin Imprezy udostępniony jest dla Uczestników Imprezy w biurze administracji
Galerii Malta, u Organizatora oraz na stronie internetowej www.galeriamalta.pl.

9) Z uwagi na wytyczne sanitarne w ramach strefy nie może przebywać więcej niż 150
osób. Ilość miejsc może zostać ograniczona jeśli  miejscowość odbywania się imprezy
objęta będzie oznaczeniem jako strefa żółta lub czerwona.

10)W Imprezie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Galerii Malta, osoby
korzystające  z  powierzchni  użytkowej  w  Galerii  Malta,  na  podstawie  jakiegokolwiek
stosunku  prawnego  (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i
współpracownicy w Galerii Malta, ani takie podmioty lub ich pracownicy i
współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu
Akcji,  w  tym  także  pracownicy  ochrony  i  serwisu  sprzątającego  Galerii  Malta.  Za



pracowników uważa się  wszelkie  osoby  wykonujące prace lub inne powtarzające  się
czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej
ta współpraca jest wykonywana.

II. Przeznaczenie i zasady korzystania z terenu

1. Na terenie Imprezy Klienci Galerii Malta mogą uczestniczyć w wydzielonych miejscach 
w  poszczególnych  częściach  Imprezy,  pozostała  część  nie  jest  miejscem  Imprezy,
przebywające  tam  osoby  nie  są  uczestnikami  Imprezy.  W  widocznych  miejscach
ustawiono  płyny  do  dezynfekcji,  informacje  o  zasadach  higieny  oraz  konieczności
zachowania dystansu. Zaleca się w korzystanie z płynów do dezynfekcji zwłaszcza przed
i po skorzystaniu z poszczególnych atrakcji.

2. Wydzielonymi  na  teren  Imprezy  są  miejsca  prowadzenia  atrakcji  (ze  wskazaniem
środków ochrony):

 Stoisko  główne  z  nagłośnieniem  (zachowanie  dystansu  między  uczestnikami  w
ramach wydzielonej przestrzeni)

 Miejsce do przeprowadzenia warsztatów (możliwość korzystania wyłącznie w ramach
wyznaczonych  miejsc  siedzących,  których  ilość  jest  ograniczona  z  zachowaniem
odległości  pomiędzy  miejscami,  Uczestnik  korzysta  z  przekazanych przyborów bez
wymieniania się z innymi uczestnikami, pędzle oraz inne przybory są dezynfekowane
przed  przekazaniem ich  kolejnym uczestnikom,  przed  i  po  skorzystaniu  z  atrakcji
należy skorzystać z płynu do dezynfekcji)

 Strefa  selfie  z  Maskotkami  (ramka  trzymana  jest  przez  obsługę,  uczestnicy  są
obowiązkowo  w  maseczkach/przyłbicach  -  z  uwzględnieniem  pkt  5  rozdziału  I
Regulaminu, korzystanie odbywa się bezdotykowo)

 Miejsce z grą wielkoformatową (elementy ruchome obsługuje Animator/animatorka,
korzystanie odbywa z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami)

 Strefa Malucha (malowanie buziek postaci Gumballa następuje po zdezynfekowaniu
skóry ręki dziecka, nie ma możliwości malowania twarzy dziecka, przybory z których
korzystają  uczestnicy  do  kolorowania  obrazków  z  Gumballem  są  systematycznie
dezynfekowane)

3. W  ramach  Imprezy  Uczestnicy  zobowiązani  są  stosować  następujące  zasady
uczestnictwa poza innymi wymogami określonymi Regulaminem:

a) Atrakcje przeznaczona są dla dzieci, a te korzystają z nich każdorazowo za zgodą i
pod  opieką  rodziców/pełnoletnich  opiekunów  prawnych,  opiekunowie  mogą
przebywać  w  strefach  atrakcji  wyłącznie  za  zgodą  obsługi,  jeśli  wyniknie  taka
potrzeba,

b) Podczas  udziału  w  atrakcjach  nie  mogą:  żuć  gumy,  spożywać  napojów  i
pożywienia. 

c) Użytkownicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag i wskazówek
Obsługi. 

d) O możliwości uczestnictwa każdorazowo decyduje obsługa.
e) Obsługa ma prawo w każdej chwili zareagować, jeśli uczestnik atrakcji zachowuje

się niezgodnie z regulaminem i/lub wskazówkami animatorów. 
f) Zaburzenia/choroby związane z układem nerwowym, a także wszelkie ewentualne

rany/urazy  dziecka  są  bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  korzystania  z
atrakcji.

4. Uczestnikiem  atrakcji  może  być  osoba  zdrowa,  bez  objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. W razie stwierdzenia u siebie objawów osoba powinna



zgłosić  się  do  punktu  informacyjnego Galerii  Malta  w  celu  umieszczenia  osoby  w
izolatorium  
i skontaktowania się z odpowiednimi służbami sanitarnymi. 

5. Z  atrakcji  nie  mogą  korzystać  osoby,  które  zamieszkują  w  domu  z  osobą
przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

6. Uczestnicy powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 
1,5 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

7. W  sytuacji,  gdy  w  strefie  atrakcji  nie  można  zachować  dystansu  społecznego
wynoszącego  1,5  m  z  uwagi  na  dużą  liczbę  przebywających  osób,  zaleca  się
rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

8. Za  zachowanie  dzieci  w  ramach  strefy  i  atrakcji  odpowiedzialni  są  rodzice  lub
opiekunowie.

9. Zaleca  się,  aby  opiekunowie  wyposażeni  byli  dodatkowo w środki  pozwalające  na
utrzymanie  higieny  dziecka  np.  chusteczki  do  umycia  rąk  oraz  czuwali,  nad
przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą
w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub
zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

10. Zakazane jest spożywanie posiłków oraz napojów w trakcie korzystania z atrakcji.
11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie

powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po
powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

12. Dezynfekcję przeprowadza się  zgodnie z przeznaczeniem danego produktu.  Wykaz
produktów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni i przyborów będzie dostępny 
u organizatora wydarzenia.

13. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby
należy  niezwłocznie  przerwać  korzystanie  z  atrakcji.  W  przypadku  wystąpienia
niepokojących  objawów  dziecka  należy  skontaktować  się  telefonicznie  ze  stacją
sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem zakaźnym,  a  w razie  pogarszania  się  stanu
zdrowia  zadzwonić  pod  nr  999  lub  112  i  poinformować,  o  podejrzeniu  zakażenia
koronawirusem.

14. Dostęp do atrakcji jest bezpłatny ograniczony ilością miejsc lub czasu przeznaczonego
na daną atrakcję.

III. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik, małoletni Uczestnik wraz z dorosłym Opiekunem, poprzez uczestnictwo 
w Wydarzeniu, świadomie i dobrowolnie przyjmują do stosowania warunki niniejszego
Regulaminu  w  zakresie  danych  osobowych.  Wszelkie  zgody  wymagane  w  imieniu
Małoletnich Uczestników wyrażone są przez działania dorosłej osoby, pod której opieką 
i nadzorem Małoletni przebywa w miejscu Imprezy.

1. Administratorem danych  osobowych (w  szczególności  wizerunku)  zebranych podczas
niniejszej Imprezy/Akcji jest BWP Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Woronicza 31, lok.
176,  
02-640 w Warszawie, NIP: 5272698135.

2. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  rejestrację  wizerunku  w  fotorelacji  z  Wydarzenia  (dalej:
Zdjęcia),  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  ich  wizerunku  na  Zdjęciach  oraz  na
wykorzystanie  Zdjęć  na  warunkach  i  według  uznania  Organizatora  –  w  tym  na
udostępnienie ich w celach promocyjnych osobie trzeciej i mediom.



3. Uzyskane  przez  Administratora  dane  osobowe  (wizerunek  Uczestników)  będą
przetwarzane w celu utrwalenia przebiegu Wydarzenia oraz promocji akcji i działalności
Organizatora oraz Galerii Malta w mediach i w mediach społecznościowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania
jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach
marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża poprzez przystąpienie do
Akcji.

6. Organizator  oświadcza,  iż  dane  Uczestników  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7. Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte,
odpowiednie  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną  zabezpieczenia
powierzonych  danych  osobowych.  Organizator  wdrożył  odpowiednie  środki,  aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:

• przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
• utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
• nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub  

w inny sposób przetwarzanych.

IV. Postanowienia  końcowe

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Wydarzenia mogą być składane na piśmie,
listem  poleconym,  na  adres  Organizatora  określony  w  paragrafie  1  z  dopiskiem
„Reklamacja”  najpóźniej  w  terminie  do  14  dni  od  daty  zakończenia  Wydarzenia.
Reklamacje  nadesłane po tym terminie  nie  będą rozpatrywane.  Reklamacja  zostanie
rozpatrzona  przez  Organizatora  
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię,
nazwisko,  dokładny  adres  wraz  z  kodem pocztowym reklamującego)  oraz  przyczynę
reklamacji,  treść  żądania  reklamującego  oraz  opis  okoliczności  uzasadniających
reklamację.


