REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI
,,DAJ PIESKOM POBIEGAĆ I KOTKOM POMRUCZEĆ’’

Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem’’, określa ogólne zasady uczestnictwa
w akcji propagatorskiej pn.: ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć’’.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. „Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć” to wydarzenie, które ma na celu
propagowanie adopcji zwierząt oraz zwiększenie zainteresowania społeczeństwa
zwierzętami w schronisku- dalej jako: „Wydarzenie”.
2. Organizatorem Wydarzenia „Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć” jest
Przedsiębiorstwo ,,CIVITATIS’’ Adam Matusiak z siedzibą przy ul. Kopaniny Lewe
22c, 40-748 Katowice, prowadzący w ramach zadania publicznego Miejskie
Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach oraz Fundacja Przystanek Schronisko
z siedzibą przy ul. Le Ronda 2, 40-303 Katowice; - dalej jako: „Organizatorzy”.
3. Wydarzenie ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć’’ to jednodniowe cykliczne
wydarzenie, które odbywa się raz w miesiącu w wyznaczonym wcześniej terminie, od
godziny 1000 do 1400. Termin wydarzenia będzie opublikowany przynajmniej tydzień
przed wydarzeniem na stronie internetowej Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Katowicach.
4. Wydarzenie rozpoczyna się na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Katowicach przy ul. Milowickiej 1B.
5. Wydarzenie opiera się na spacerach oraz zabawach ze zwierzętami przebywającymi
pod opieką Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach przy
ul. Milowickiej 1B. Spacery możliwe są tylko z psami, zarówno na terenie schroniska
jak i poza nim. Koty nie są wypuszczane poza budynek Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. Zabawy z kotami są możliwe tylko
w pomieszczeniach do tego wskazanych.
6. Regulamin Wydarzenia - dalej jako „Regulamin”, w wersji umożliwiającej jego
pobranie oraz szczegółowe informacje o Wydarzeniu i jego programie, udostępniane
są na Stronie Internetowej Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Katowicach. Regulamin będzie dostępny również w formie papierowej w dniu akcji
u Organizatorów Wydarzenia.
7. Uczestnikiem Wydarzenia może być każda osoba zainteresowana wzięciem udziału
akcji ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć’’.
8. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która zgłosiła chęć udziału w Wydarzeniu
w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu, zapoznała się z treścią Regulaminu
i zaakceptowała zasady uczestnictwa w Wydarzeniu wskazane w Regulaminie.
9. Wydarzenie jest nieodpłatne dla wszystkich Uczestników.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania
Regulaminu do tej zmiany. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jej
udostępnienia na Stronie Wydarzenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia, w sytuacji gdy
jego przeprowadzenie będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn
niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i
zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu Wydarzenia
zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Internetowej Miejskiego Schroniska dla
Zwierząt w Katowicach.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie
Wydarzenia i jego formuły, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego. W razie
wprowadzenia zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie
Internetowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. O odwołaniu
Wydarzenia Organizator ogłosi na Stronie Internetowej Miejskiego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. Organizator nie będzie wobec Uczestników
zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu
kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.

§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem może zostać tylko osoba pełnoletnia, nie mająca przeciwwskazań do
przebywania ze zwierzętami. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w akcji tylko
pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu:
a) W celu spaceru z psem, jest osobiste zjawienie się w dniu Wydarzenia na terenie
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach przy
ul. Milowickiej 1B oraz wypełnienie Formularza Uczestnictwa.
b) W celu zabawy z kotami, jest umówienie się na konkretną godzinę z osoba
odpowiedzialną za zapisy pod numerem telefonu 573 472 258, a następnie
zjawienie się osobiście o umówionej godzinie w Miejskim Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Katowicach przy ul. Milowickiej 1B i wypełnienie
Formularza Uczestnictwa.
4. Osoba zainteresowana udziałem w Wydarzeniu zobowiązana jest podać w treści
formularza, o którym mowa w ust. 3 powyżej, następujące dane: Imię i nazwisko,
numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowego.
5. W przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika utrwalany będzie również jego
wizerunek.
6. W celu weryfikacji informacji podanych przez Uczestnika w Formularzu, Organizator
może wymagać okazania dokumentu tożsamości.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do akcji osoby, której
zachowanie wskazuje na bycie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.

8. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników Wydarzenia. Z chwilą podpisania
Formularza Zgłoszenia Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem
i akceptację postanowień Regulaminu.

§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników
1. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o zagrożeniach
związanych z akcją oraz odpowiedzialności, jaka na nim ciąży ze względu na
powierzone zwierzę.
2. Organizator zobowiązuje się do dopuszczenia do akcji tylko tych zwierząt, które
posiadają ważne szczepienie na wściekliznę, a w razie ugryzienia, bądź zadrapania
przez zwierzę Organizator zobowiązuje się do wydania zaświadczenia o szczepieniu
zwierzęcia Uczestnikowi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne Uczestnika.
4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania ostrożności wobec zwierząt i stosowania się
do wszystkich wskazówek przekazanych przez Organizatora.
5. Uczestnik zobowiązuje się do niespuszczania psa ze smyczy.
6. Uczestnik zobowiązuje się do sprzątania po psie zarówno na terenie schroniska, jak i
poza nim.
7. Uczestnik zobowiązany jest do bezpiecznego zachowania, które uniemożliwi ucieczkę
zwierzęcia, a w przypadku gdy do takiej ucieczki dojdzie bezzwłocznie poinformuje o
tym Organizatora.
8. Uczestnik zobowiązany jest do opieki nad osobami niepełnoletnimi, które są pod jego
opieką.
9. W czasie stanu pandemii Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu oraz nie stosowania się przez
Uczestników do zaleceń Organizatora.

§5 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej- RODO) Organizator informuje,
że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy- Przedsiębiorstwo
,,CIVITATIS’’ Adam Matusiak z siedzibą przy ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748
Katowice oraz Fundacja Przystanek Schronisko z siedzibą przy ul. ul. Le Ronda 2,
40-303 Katowice.
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Wydarzenia
„Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć” na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z
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wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające
ochrony
danych
osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dotyczą jest dzieckiem.
Podanie przez Uczestników danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest
niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.
Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich
odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres 1 miesiąca .
Uczestnik posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych
osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści
swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych
ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla
wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach
określonych w RODO.
Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania
decyzji ani profilowania.
W razie niezgodnego przetwarzania danych osobowych Uczestnik ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na Stronie
Internetowej Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach i
wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

