REGULAMIN
Brzeskiego Festiwalu Gier Planszowych
1. Brzeski Festiwal Gier Planszowych (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w terminie 9 i 10
lutego 2019r w brzeskim Ratuszu.
2. Przystąpienie do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu
w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
3. Udział w Festiwalu jest nieodpłatny.
4. Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu jest Organizator. Dane osobowe
uczestników konkursów Festiwalu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000 z późn. zm.) oraz są zbierane
i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Festiwalu, wyłonienia Zwycięzcy oraz
ogłoszenia wyników na stronie www.bfgp.pl oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursów oraz
wydania nagród.
5. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją
i realizacją Brzeskiego Festiwalu Gier Planszowych jest Organizator.
6. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby Brzeskiego
Festiwalu Gier Planszowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wizerunek osoby
uznawany jest za jej dobro osobiste (art. 23 Kodeksu Cywilnego), art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych stanowi natomiast, iż rozpowszechnianie wizerunku
wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
7. Wejście i udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody
na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby Brzeskiego Festiwalu Gier Planszowych.
8. Uczestnik Festiwalu jest odpowiedzialny materialnie za wyrządzone przez siebie szkody
podczas festiwalu.
9. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
społecznych, w tym uczciwej rywalizacji, oraz do informowania organizatora o wszelkich
zastrzeżeniach.
10. Uczestnik Festiwalu w wypadku niestawienia się na turniej dowolnego etapu, niezależnie od
przyczyny nieobecności, traci prawo do dalszego w nim udziału. Organizator dokłada starań
i robi wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział Uczestnikowi,
który równolegle bierze udział w innym turnieju. Nie jest to jednak zapis wiążący, gdyż mogą
zaistnieć sytuacje, w których mimo dobrej woli organizatora nie będzie on miał takiej
możliwości.
11. Organizator ma prawo (również na wniosek innych Uczestników Festiwalu) wykluczyć
z dalszego udziału w turnieju i Festiwalu uczestników zachowujących się nieregulaminowo.
Brzeski Festiwal Gier Planszowych jest współfinansowany ze środków Gminy
Brzeg

