
REGULAMIN WYDARZENIA „MUZYCZNY DZIEŃ MAMY!”  

  
1. Warunkiem korzystania ze Strefy Atrakcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego 
przestrzeganie.  

2. Korzystanie ze Strefy Atrakcji jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.  

3. Strefa Atrakcji przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Centrum Handlowego Arkady 
Wrocławskie.  

4. W Strefie Atrakcji dzieci przebywają pod ścisłą i wyłączną opieką rodziców /opiekunów.  

5. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Strefie Atrakcji, odpowiedzialność ponoszą 
rodzice/opiekunowie.  

6. Opiekunowie/rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i 
mieniu przez swoje dzieci.  

7. Za rzeczy pozostawione podczas zabaw w Strefie Atrakcji, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.  

8. Do Strefy Atrakcji zabrania się wnoszenia jedzenia i picia.  

9. Z atrakcji w Strefie należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.  

10. Organizator Strefy Atrakcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek 
użytkowania Strefy niezgodnie z jej przeznaczeniem.  

11. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Strefie Atrakcji, w której 
zostanie pokrzywdzone dziecko bądź rodzic/opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić do osób z 
obsługi od Organizatora lub do pracowników ochrony obiektu.  

12. Dzieci nie mogą mieć przy sobie nic ostrego typu zegarków, biżuterii i innych przedmiotów 
mogących zagrażać ich i innym dzieciom bezpieczeństwu podczas zabawy.  

13. Wszelkie szkody niezgłoszone niezwłocznie po wizycie lub zabawie zostaną uznane za 
niepowstałe w Strefie Atrakcji 

14. W Strefie Atrakcji bezwzględnie zabrania się: popychania, bicia i innych form przemocy, 
biegania.  
15. Biorąc udział w wydarzeniu „Muzyczny dzień mamy!” uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 
udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku na czas nieokreślony.  
16. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba, która przebywa w odległości do 20m od sceny 
wydarzenia.  
17. Wizerunek zostanie w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, wykorzystane w w/w 
kampanii tworzonej przez ARKADY WROCŁAWSKIE jak również w przygotowywanych przez ten 
podmiot materiałach promocyjnych lub reklamowych. 
18. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku na wszystkich znanych 
polach eksploatacji, a w szczególności:  

• utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym 
Internet);  

• zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, 
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w 
sieci multimedialnej (w tym Internet);  

• wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;  

• prawo obrotu w kraju i za granicą;  

• wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;  

• nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;  



• nadawanie za pośrednictwem satelity;  

• retransmisja audycji zawierających kampanię;  

• sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

• wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;  

• wykorzystanie w utworach multimedialnych;   

• wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalu społecznościom Facebook.;  

• wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;  

• publiczne udostępnianie reklam w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym;  

• wykorzystanie fragmentów reklam do celów promocyjnych i reklamy jej producentów oraz 
dystrybutorów, jak również promocji imprez, opartych na tytule kampanii reklamowej;  

• umieszczenie i wykorzystanie materiałów we własnych materiałach promocyjnych, na 
stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej, na okładkach 
ewentualnych nośników i na nich samych. 

19. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania 
wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.  
20. Organizatorowi przysługuje prawo do zestawiania wizerunku z innymi utworami, skracania, 
wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół eksploatacji wymienionych 
powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych.  
21. Zgodę na wykorzystanie wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili. W tej kwestii 
prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@arkadywroclawskie.pl  
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