REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „SEKRETNY POKAZ”
Niniejszy regulamin dotyczy udziału w grze „Sekretny pokaz” organizowanej w ramach
16. Międzynarodowego FesPwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty (dalej: „FesPwal”), Wrocław
21-31 lipca 2016 r., (więcej na: www.nowehoryzonty.pl).
Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, z siedzibą w Warszawie, ul. Zamenhofa 1
(00-153), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000; posiadającym NIP: 525-22-71-014
oraz REGON: 015503904 (dalej: „Organizator”).
Postanowienia regulaminu:
1. Gra „Sekretne pokazy” będzie miała dwie odsłony - w niedzielę 24 lipca 2016 i wtorek 26 lipca
2016. Widzowie uczestniczący w pokazie nie znają wcześniej miejsca pokazu oraz tytułu ﬁlmu,
który będzie wyświetlony.
2. Udział w grze i kończących ją pokazach jest bezpłatny.
3. W grze może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat.
4. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w grze i kończących ją pokazach tylko za zgodą i w
towarzystwie opiekuna.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wylegitymowania uczestników i domowy wstępu
osobom nie spełniającym wymogów pkt.3-4.
6. W pokazach może wziąć udział ograniczona liczba osób. Organizator poinformuje , gdy lista
uczestników zostanie zamknięta, drogą mailową i w kanałach social media.
7. Warunkiem uczestnictwa w pokazie jest bezbłędne odpowiedzenie na trzy pytania
zaszyfrowane za pomocą rozszerzonej rzeczywistości na fesPwalowych plakatach,
umieszczonych w różnych miejscach na terenie Wrocławia. Po wskazaniu dobrej odpowiedzi,
uczestnik zostaje skierowany do kolejnej Lokalizacji.
8. Uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
9. Zaproszenie na pokaz otrzymują uczestnicy, którzy najszybciej odpowiedzą poprawnie na
wszystkie trzy pytania. Informacja zostanie przekazana drogą mailową. Wymagane będzie
potwierdzenie obecności. Zaproszenie obowiązuje dla dwóch osób.
10. Uczestnicy pokazu będą zobowiązani, aby zebrać się w określonym miejscu i czasie. Osoby
spóźnione nie będą brały udziału w pokazie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w pokazie osobom nietrzeźwym
lub będącym pod wpływem innych środków odurzających.
12. Uczestnicy biorą udział w pokazach na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze
odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody na życiu lub zdrowiu uczestników.
13. Uczestnicy biorący udział w grze i w pokazie biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawnocywilną na cały czas trwania pokazu .

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć
porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
15. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być
naruszone w czasie pokazu.
16. Uczestnictwo w pokazie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku w formie foto i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie wykonanych zdjęć i
materiału video za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnie z
obowiązującym prawem włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach,
publikacjach elektronicznych, social media, stronach internetowych, wystawach, konkursach itp.
Oznacza to także zrzeczenie się przez uczestników praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
każdorazowego wykorzystania materiałów z ich wizerunkiem.

