
Regulamin dla zwiedzających 

Dzień Zdrowia Seniora 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej 
„Zwiedzającymi”) wydarzenie pod nazwą „Dzień Zdrowia Seniora” (zwane 
dalej „Wydarzeniem”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez FutureMeds Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem przy ulicy 
Swobodnej 8A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia we 
Wrocławiu, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000394487, 
REGON: 021684232, NIP: 8992728179 (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny. 
3. Wstęp na teren Wydarzenia osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod 

opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. 
Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. 
Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody. 

4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na 
teren Wydarzenia kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób 
przebywających na terenie Wydarzenia przekracza dopuszczalny limit lub 
wymagają tego względy bezpieczeństwa. 

5. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Wydarzenia możliwe jest tylko 
za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub 
eksponatów – również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy. 

6. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia przedmiotów i substancji 
niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek 
teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren 
Wydarzenia wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby 
Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, 
plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego 
ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania 
opuszczenia przez nią Wydarzenia lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego 
przekazania Policji. 

7. Podczas zwiedzania Wydarzenia należy stosować się do uwag i zaleceń 
przedstawicieli Organizatora. 

8. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne, a wejście na jego teren oznacza 
akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych do celów organizacji 
Wydarzenia oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora oraz obiektu 
Arkady Wrocławskie. 

9. Na terenie Wydarzenia  obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz 
wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania 
zwierząt. 

10. Na teren Wydarzenia nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub 
zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji 
odurzających. 



11. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, 
straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wydarzenia  lub 
niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie 
Wydarzenia  przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych 
przedstawicieli Organizatora. 

12. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody 
wyrządzone przez niego podczas lub w związku z udziałem w  Wydarzeniu . 

13. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za 
rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego 
na terenie Wydarzenia , jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone 
Zwiedzającemu na terenie Wydarzenia  przez osobę trzecią. 

14. Zgoda, o której mowa w punkcie 8 obejmuje prawo Organizatora, Arkad 
Wrocławskich lub innych podmiotów działających na zlecenie Organizatora do 
wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi 
technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych, na 
stronie internetowej Organizatora oraz Arkad Wrocławskich, a także w 
materiałach obejmujących relację z przebiegu Wydarzenia. Wszelkie 
reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Wydarzenia Zwiedzający 
może zgłaszać Organizatorowi tylko w formie pisemnej, niezwłocznie, do 5 dni 
roboczych po wydarzeniu. Po upływie tego terminu ewentualne roszczenia 
Zwiedzającego wobec Organizatora z tego tytułu wygasają. 


