Regulamin imprezy „XII Postapokaliptyczny Sylwester Autostopowy”
Wszystkie osoby uczestniczące w Imprezie i przebywające na terenie Imprezy zobowiązane
są do przestrzegania porządku prawnego oraz wzajemnego szacunku. W szczególności
zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób i przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu.
I. DEFINICJE
Impreza – zabawa sylwestrowa od dnia 28.12.2021 do dnia 02.01.2022 włącznie,
odbywająca się na terenie Ośrodka Wczasowego „Dresso” w Sulejowie
Teren Imprezy – teren należący do Ośrodka Wczasowego „Dresso” w Sulejowie (dalej
zwany także “Ośrodkiem”).
Organizator – Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich, jako pomysłodawca i
koordynator Imprezy. Koordynowaniem Imprezy zajmują się również wszystkie osoby
uprawnione przez Organizatora. Ich polecenia są wiążące dla Uczestników Imprezy.
Uczestnik - każda osoba biorąca udział w Imprezie XII Postapokaliptyczny Sylwester
Autostopowy, która dokonała zapisu, została zaakceptowana przez Organizatora i uiściła
określone w regulaminie płatności. Każdy Uczestnik zaraz po przybyciu na Teren Imprezy
zobowiązany jest niezwłocznie udać się do recepcji i dokonać rejestracji, podczas której
otrzyma opaskę uprawniającą do przebywania na Terenie Imprezy. Organizator zastrzega
sobie prawo do usunięcia z Terenu Imprezy każdej osoby nieposiadającej opaski
rejestracyjnej.
II. ZAPISY, PŁATNOŚCI I KWESTIE FINANSOWE
1. Aby zostać Uczestnikiem Imprezy należy
a. poprawnie
wypełnić
formularz
zgłoszeniowy
na
stronie
http://sylwester.autostopowicze.org. O prawidłowo wypełnionym zgłoszeniu
każdy Uczestnik zostanie poinformowany automatyczną wiadomością
zawierającą przekierowanie do strony z podsumowaniem zgłoszenia.
b. otrzymać akceptację Organizatora. Spośród osób, które wypełniły formularz
Organizator:
i.
częściowo dokona wyboru osób, które przesłały najciekawsze,
najwięcej wnoszące do społeczności autostopowej zgłoszenia,
ii.
pozostałe miejsca zostaną przydzielone losowo spośród wszystkich
nadesłanych zgłoszeń.
2. O pozytywnym wyniku wyboru każdy zgłaszający się zostanie poinformowany
mailowo.
3. Zapisy na Imprezę zaczynają się 3. grudnia 2021 roku o godzinie 20:00 i trwają do
wyczerpania miejsc.
4. Po pozytywnym przyjęciu zgłoszenia należy uiścić wyliczoną opłatę na otrzymane w
e-mailu konto bankowe w czasie do 48h od otrzymania maila z potwierdzeniem.
5. Organizator przewiduje możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w imprezie do 19.
grudnia 2021 do godziny 23:59. Osoby, które zgłoszą chęć rezygnacji z uczestnictwa
do 19. grudnia, mogą zwrócić się do Organizatora o zwrot wpłaty. Po tym terminie nie
ma możliwości zwrotu wpłaty, a wszelkie inne decyzje związane ze zwrotem

pieniędzy są jedynie dobrą wolą Organizatora. Organizator ma 14 dni roboczych na
wykonanie przelewu w związku ze zwrotem pieniędzy za uczestnictwo w Imprezie.
6. Organizator prosi o sprawdzenie informacji przesłanych na maila w momencie
pozytywnego przyjęcia zgłoszenia zapisowego. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne błędy programu dokonującego obliczeń opłat.
Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić do Organizatora.
7. Uczestnik jest zobowiązany zatytułować przelew opłaty organizacyjnej według wzoru:
DAROWIZNA-CELE STATUTOWE, imiona i nazwiska osób, w imieniu których są
dokonywane płatności, np. DAROWIZNA-CELE STATUTOWE, Jan Kowalski, Anna
Nowak.
8. Każdy Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o pozytywnym
zaksięgowaniu przelewu na koncie Organizatora. W przypadku wątpliwości prosimy
wysłać maila na adres autostopowicze.org@gmail.com
9. Darowizna uiszczana jest w formie przelewu bankowego. Wysokość darowizny jest
zależna
od
złożonego
zamówienia
w
formularzu
na
stronie
www.autostopowicze.org/sylwester.
10. Organizator Imprezy sprawuje swoją funkcję społecznie i nie czerpie żadnych
korzyści finansowych organizując Imprezę.
11. Każdy Uczestnik Imprezy przy rejestracji na Terenie Imprezy otrzyma opaskę na
nadgarstek. Przez cały czas trwania Imprezy opaskę należy mieć założoną na
nadgarstek.
12. Organizator zobowiązuje się do przekazywania informacji o nagłych zmianach
Regulaminu, terminów zamknięcia zapisów, otwarcia zapisów, uruchomieniu listy
rezerwowej czy terminie dokonywania przelewów poprzez zamieszczenie posta
informacyjnego pod adresem:
https://www.facebook.com/events/3072005173081403/
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych społecznie norm,
wzajemnego poszanowania, zachowywania się w sposób pomocny i kulturalny
względem innych osób oraz dbałości o dekoracje i sprzęty dostępne na Terenie
Imprezy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie osobiste Uczestników.
3. Sprawcy szkód ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za dokonane
zniszczenia.
4. Jeżeli zniszczenia zostały dokonane umyślnie, Uczestnik zobowiązany jest ponadto
do umieszczenia oficjalnych przeprosin za swoje karygodne zachowanie oraz brak
koleżeńskiej
postawy
na
stronie
wydarzenia
(https://www.facebook.com/groups/3070429673080762) oraz dodatkowo (poza
pokryciem strat) wpłaty na konto Organizatora darowizny na cele statutowe w
wysokości CZTEROKROTNOŚCI wartości dokonanych umyślnie zniszczeń..
5. Jeśli wykrycie konkretnego sprawcy szkód w miejscu zakwaterowania będzie
niemożliwe, do odpowiedzialności zostaną pociągnięci solidarnie wszyscy Uczestnicy
aktualnie zakwaterowani w pomieszczeniu, w którym dokonano zniszczeń.
6. Jeśli nie będzie możliwe wykrycie sprawcy szkody poza miejscem zakwaterowania,
szkoda zostanie pokryta z rezerwy finansowej, a jeśli i to nie wystarczy, każdy

Uczestnik zobowiązuje się do równego udziału w dodatkowej składce finansowej na
wyrównanie szkód.
7. Po zakończeniu Imprezy każdy pokój będzie odbierany przez Organizatora lub osoby
przez niego upoważnione. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń,
Uczestnicy w nim zakwaterowani ponoszą finansową i prawną odpowiedzialność za
szkody.
IV. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Przydział miejsc noclegowych będzie dokonywany na miejscu podczas rejestracji.
Decyzje o lokowaniu w poszczególnych pokojach podejmują Organizatorzy lub
upoważnione do tego osoby.
2. Po przybyciu na teren Imprezy należy niezwłocznie udać się do wyznaczonego
miejsca rejestracji, bądź skontaktować się z Organizatorem lub osobami
upoważnionymi przez niego w celu zameldowania, przydzielenia do pokoju,
odebrania opaski i kuponów żywieniowych (jeśli posiłki zostały zamówione).
3. Ilość posiłków na miejscu Imprezy jest ograniczona i nie ma możliwości dokupienia
posiłku podczas trwania Imprezy.
4. Palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach
na Terenie Imprezy. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu we wszystkich
pomieszczeniach zamkniętych znajdujących się na terenie Ośrodka.
5. Zabrania się posiadania, palenia i zażywania środków odurzających zabronionych
przez prawo.
6. Impreza jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.
IV. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zgłaszających się osób jest Stowarzyszenie
Autostopowiczów Polskich z siedzibą pod adresem ul. Narutowicza 34/35, 91-135
Łódź (kontakt pod adresem elektronicznym: autostopowicze.org@gmail.com).
2. Podane w czasie rejestracji dane osobowe Organizator przetwarza w celu zawarcia
umowy o udział w Imprezie oraz jej realizacji, w tym w celu:
a. zweryfikowania spełnienia warunków udziału w Imprezie,
b. rejestracji na potrzeby udziału w Imprezie,
c. przesyłania informacji organizacyjnych w związku z Imprezą,
d. dokonania rozliczeń księgowo-podatkowych,
e. informacje dotyczące szczepienia przeciwko covid-19 są przetwarzane
wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawa powszechnie obowiązującego
związanych z limitem osób niezaszczepionych na spotkaniach/imprezach
tego typu (nieudostępnienie tych danych nie wpływa na możliwość
uczestniczenia w Imprezie - z uwzględnieniem limitów aktualnych w dniu
Imprezy).
3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed
zawarciem umowy oraz do jej wykonania.
4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez odpowiednio upoważnione
osoby działające z ramienia Organizatora oraz wyłącznie przez czas trwania umowy,
a po jej zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń umownych, jak również
okres przedawnienia zobowiązań księgowo-podatkowych.

5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia
skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o udział w Imprezie (czyli udział).

V. ODWOŁANIE IMPREZY
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli do odwołania Imprezy dojdzie z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności ze względu na obostrzenia prawne
związane z Covid-19.
2. W przypadku odwołania Imprezy Organizator poinformuje o tym Uczestników
niezwłocznie i w terminie 14 dni zwróci przelewem bankowym opłaty uiszczone przez
Uczestników, pomniejszone proporcjonalnie o wydatki, które Organizator
rzeczywiście poniósł do dnia odwołania Imprezy, a co do których nie jest możliwe
ubieganie się o ich zwrot.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W wypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika decyzję o podjęciu
działania oraz jego rodzaju podejmuje Organizator.
2. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator ma prawo upomnieć
Uczestnika albo usunąć go z Terenu Imprezy bez zwrotu dokonanej wpłaty. Ponadto
Organizator ma prawo domagać się odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone
przez danego Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Informacja
o
zmianach
zostanie
podana
na
stronie
internetowej
www.autostopowicze.org/sylwester w zakładce Regulamin.

