
Regulamin Rodzinnego Festiwalu Gier w Galerii Młociny

1. Rodzinny Festiwal Gier odbywa się 4 października 2020 roku w godz. 11.00-19.00 na 
terenie Galerii Młociny w Warszawie.  
2. Głównym Organizatorem Rodzinnego Festiwalu Gier  jest Fani Gier Mariusz Serafin z 
siedzibą  
ul. Kwiatowa 12 A, Izabelin-Dziekanówek. 
 3. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Festiwalu zobowiązana jest do zapoznania 
się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem Galerii Handlowej  https://galeriamlociny.pl/
regulamin/  
4. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika obu Regulaminów.  
5. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z 
zastrzeżeniem, że małoletni poniżej 13. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod 
opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną 
odpowiedzialność, która wcześniej zapisała się drogą mailową na adres: info@fanigier.net 
lub w trakcie trwania wydarzenie (jeżeli były dostępne miejsca) 
6. Rodzinny Festiwal Gier Planszowych ma charakter bezpłatny.  
7. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że całe wydarzenie, w tym 
wszystkie etapy festiwalu i odbywających się w jego ramach konkursów i turniejów, mogą 
być utrwalane metodą fotograficzną oraz audio/video, na co Uczestnik wyraża zgodę, w 
szczególności Uczestnik w ramach utrwalania wydarzenia, zezwala także na utrwalanie w 
dowolnej formie i dowolną techniką jego wizerunku i wykorzystanie utworów i nośników, na 
których wizerunek utrwalono w celach dokumentacyjnych i archiwalnych oraz promocyjnych 
Wydarzenia, Programu i jego organizatorów/współorganizatorów.  
8. W miejscu organizacji Festiwalu i w czasie jego trwania należy stosować się do 
regulaminu wyznaczonego przez Galerię Młociny. Przypominamy, że obowiązuje całkowity 
zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, jakichkolwiek 
środków o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz narkotyków.  
9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.  
10. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie niezależnie od innych działań 
prawnych będą wykluczane z uczestnictwa w Festiwalu.  
11. Za ewentualne wyrządzone szkody materialne Uczestnicy odpowiadają przed 
Organizatorami Festiwalu.  
12. W razie wątpliwości co do zasad stosowania Regulaminu, Organizatorzy dokonują 
interpretacji i wyjaśnień poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.  
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu.  
14. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu.  
15. Powyższy Regulamin obowiązuje uczestników, Obsługę Festiwalu i samych 
Organizatorów.  

Zasady korzystania ze strefy – Covid-19
1. Ze strefy Rodzinnego Festiwalu Gier w Galerii Młociny mogą korzystać wszyscy 

goście Galerii Młociny, którzy według swojej najlepszej wiedzy nie są osobami 
zakażonymi koronawirusem (SARS-CoV-2) powodującym COVID-19 lub innymi 
chorobami zakaźnymi, a nadto nie przebywają na kwarantannie, nie są objęte 
obowiązkiem kwarantanny i nie są objęte nadzorem epidemiologicznym. 

2. W strefie wydarzenia uczestnicy są zobowiązani do: 
a. posiadania maseczki ochronnej/przyłbicy i zakrywania ust i nosa za jej 

pomocą; 
b. zachowania, co najmniej, 1,5 m odstępu od innych uczestników, a jeżeli 

odpowiednie przepisy przewidują obowiązek zachowania większego 
odstępu – odstępu wskazanego w takich przepisach; 

c. dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do strefy wydarzenia; 
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d. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i stosowania się do 
komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi wydarzenia w 
zakresie w łaściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego 
Regulaminu, 

e. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się chorób. 

Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Turniejów w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej: www.fanigier.net  i na funpage’u  Organizatora na portalu www.fb.com/
fanigier.net   Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie lub mailowo, treść 
Regulaminu może mu być przesłana drogą mailową. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator 
poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach poprzez przesłanie zaktualizowanego 
Regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z przeprowadzeniem 
niniejszego Festiwalu będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 
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Regulamin Turniejów w Galerii Młociny

Definicje
1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie 

wskazane poniżej:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin.  
1.2. Organizator – Fani Gier Mariusz Serafin z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku,  
 ul. Kwiatowa 12 A.  
1.3. Turnieje – rozgrywki w gry planszowe oraz karciane, których zasady zostały 
określone w niniejszym Regulaminie. 
1.4. Uczestnik – osoba biorąca udział  w Turniejach  

Zasady  ogólne 
1. Organizator oświadcza, że Turnieje nie są grami losowymi ani zakładami w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ((Dz.U. Nr 201, 
poz. 1540 z późn. zm.).  

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania rozgrywek i uczestnictwa w Turniejach 
oraz zawiera warunki, które Uczestnik musi spełnić, aby wziąć udział w wybranym 
turnieju. 

3. Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu przez Uczestnika. 

4. Turnieje będą przeprowadzane przez Organizatora. 
5. Finaliści turniejów otrzymują nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych. 

Informacje o nagrodach zostaną podane do wiadomości uczestników w 
dedykowanym wydarzeniu „Rodzinny Festiwal Gier Planszowych” na portalu 
facebook (https://www.facebook.com/events/355408282489753/) oraz na stronie 
internetowej www.fanigier.net 

Udział w Turniejach 
1. W Turniejach mogą brać udział  osoby pełnoletnie oraz małoletnie-za pisemną 

zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przedłożoną  sędziemu podczas turnieju. 
2. Aby wziąć udział w turnieju, Uczestnik zobowiązany jest  do zgłoszenia swojego 

udziału  w sposób przewidziany w danym turnieju oraz pojawienie się w 
wyznaczonym terminie i miejscu. 

3.  Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach, ale pierwszeństwo w zapisach 
mają osoby, które nie zapisały się na inny, rozgrywany tego samego dnia turniej.  

4. Uczestnicy (w imieniu osób małoletnich rodzice/ opiekunowie prawni) zgłaszając 
chęć udziału w Turniejach wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich 
wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 
czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczególności ulotki,  relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i 
czasopismach, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w 
Internecie, w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. 
Organizator zastrzega, iż wizerunek nie zostanie użyty w formie lub publikacji  
obraźliwej  oraz nie będzie w jakichkolwiek inny sposób naruszać dóbr osobistych 
Uczestnika.  

5. Uczestnicy (w imieniu osób małoletnich rodzice/ opiekunowie prawni)  zgłaszając 
chęć udziału w Turniejach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres e-mail) na potrzeby organizacji Turniejów, przez Organizatora. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w 
Turniejach. 

6. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane mu są jego prawa 
wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu 
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do danych, ich poprawiania, zmiany, usunięcia. Organizator oświadcza, że dane 
osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji Turniejów.  

7. Każdy uczestnik Turniejów zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 
zawartych w tym i we wszystkich obowiązujących podczas danego turnieju 
dokumentach. 

8. Od Uczestników wymaga się okazywania szacunku wobec współgraczy i 
przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Wszystkie dyskusje podczas 
turnieju powinny być prowadzone w spokojnym tonie, który odpowiada duchowi 
rywalizacji fair play. Gracz zobowiązuje się do rozgrywki fair play i kulturalnego 
zachowania. Graczem jest każdy Uczestnik turnieju, którzy bierze czynny udział w 
przynajmniej jednej rozgrywce.  

9. Gracz zobowiązuje się do stawienia się na miejsce turnieju o czasie wskazanym 
przez Organizatora.  

10. Obserwatorem jest każda osoba, która w danym momencie nie bierze udziału w 
rozgrywce, ale przygląda się jej. Obserwator nie może komentować przebiegu gry, 
doradzać żadnemu z graczy, komentować decyzji sędziego, powinien starać się nie 
rozpraszać graczy i zachować rozsądny dystans od grających. W przypadku 
nieprzestrzegania tych wytycznych, obserwator może zostać poproszony przez 
sędziego lub Koordynatora turnieju o zachowanie tych zasad. Jeśli sędzia lub 
organizator stwierdzi, że obserwator celowo dąży do zakłócenia rozgrywek, 
obserwator może zostać poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywa się 
turniej. 

Zasady prowadzenia rozgrywek i turniejów
1. W każdym turnieju zostanie wyznaczony Sędzia, który podejmuje decyzje w trakcie 

trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne. 
2. Sędzia przeprowadza losowanie stołu, przy którym gracz będzie brał udział w 

turnieju i  kolejności w grze.   
3. Finaliści turniejów otrzymują nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych. 

Informacje o nagrodach zostaną podane do wiadomości uczestników w 
dedykowanym wydarzeniu „Rodzinny Festiwal Gier Planszowych” na portalu 
facebook (https://www.facebook.com/events/355408282489753/ ) oraz na stronie 
internetowej www.fanigier.net  

Publikowanie informacji o turnieju 
1. Przedstawiciele Organizatora i gracze mogą swobodnie publikować w mediach 

wszelkie informacje na temat daty i przebiegu rozgrywek, nagród itp., o ile 
publikacje takie pozostają w zgodzie z przepisami prawa. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na swojej stronie internetowej, 
profilu na Facebooku i Instagramie, informacji o przebiegu rozgrywek, zwycięzcach 
(dokumentacja zdjęciowa i/lub filmowa), dacie i miejscu, podsumowań rozgrywek 
itp., na co Uczestnik wyraża zgodę.  

Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu, organizacji Rodzinnego Festiwalu Gier w 
Galerii Młociny należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail:  info@fanigier.net 

Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Turniejów w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej: www.fanigier.net i na funpage’u  Organizatora na portalu 
www.fb.com/fanigier.net  Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie lub 
mailowo, treść Regulaminu może mu być przesłana drogą mailową. 
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2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, 
Organizator poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach poprzez 
przesłanie zaktualizowanego Regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail. 


