Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Gdynia Design Days 2021
Gdynia Design Days jako jedną z naczelnych wartości uznaje zapewnienie przyjaznej
atmosfery wszystkim odbiorcom wydarzeń organizowanych w ramach festiwalu. Dołożymy
wszelkich starań, by każdy, kto uczestniczy w festiwalu czuł się bezpiecznie. W celu uniknięcia
niepożądanych zachowań, prosimy wszystkich o zapoznanie się z opracowanym przez nas
regulaminem festiwalu Gdynia Design Days 2021 odbywającego się w formie hybrydowej
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§1
Informacje ogólne
Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach online i stacjonarnych
organizowanych w ramach festiwalu Gdynia Design Days 2021 realizowanego przez
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | Centrum Designu, jednostkę
budżetową Gminy Miasta Gdynia, z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, zwany
dalszej części umowy Organizatorem.
Celem wydarzeń organizowanych przez Organizatora jest rozwijanie umiejętności
projektowania, przekształcania oraz realizowania projektów z zakresu współczesnych
form designu oraz wsparcie rozwoju i promocji sektorów kreatywnych w mieście,
regionie Pomorza i w obszarze Morza Bałtyckiego.
§2
Zasady uczestnictwa w wydarzeniach online
Wydarzenia online organizowane w ramach Gdynia Design Days 2021 mają charakter
otwarty z wyłączeniem wydarzenia Design talks Business Summit, które jest wydarzeniem
odpłatnym.
Dostęp do wydarzeń online organizowanych w ramach festiwalu możliwy jest za pomocą
strony www.gdyniadesigndays.eu, po założeniu Konta Użytkownika („Moje GDD”),
zgodnie z regulaminem dostępnym na www.gdyniadesigndays.eu.
W ramach nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Użytkownika („Moje GDD”), Użytkownik
ma możliwość:
a. dostępu do Profilu, którym może zarządzać samodzielnie (między innymi dostęp do
historii płatności/podgląd koszyka/podgląd zamówień) oraz do innych usług
udostępnionych na gdyniadesigndays.eu, chyba, że Regulamin danej usługi stanowi
inaczej (usługi świadczone na www.gdyniadesigndays.eu, do których Użytkownik
uzyskuje dostęp po założeniu Konta Użytkownika, opisane zostały w Regulaminach
danego wydarzenia; w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym
Regulaminem a innymi Regulaminami danych usług pierwszeństwo, w odniesieniu do
kwestii związanych z daną usługą, mają ustalenia zawarte w Regulaminach danych
usług; Regulaminy te są dostępne na podstronach internetowych funkcjonujących
w związku z daną usługą);
b. zakupu biletów na wydarzenia płatne;
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c. dostępu do zapisów na wydarzenia bezpłatne;
d. tworzenia spersonalizowanego kalendarza wydarzeń GDD (dodawanie wydarzeń
do ulubionych);
Wydarzenia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną tematyką,
w tym studentów, absolwentów, doktorantów, freelancerów, przedsiębiorców.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzeń bez podania przyczyny.
Informacja o zmianie terminu zostanie wysłana drogą mailową na adres wskazany przez
Uczestnika podczas rejestracji.
Uczestnik zobowiązany jest do:
6.1. zachowania się w sposób respektujący zasady tzw. Netykiety, tj. zakaz pisania
wulgaryzmów, zakaz spamowania na czacie wydarzenia oraz wysyłania linków
niezwiązanych w żaden sposób z wydarzeniem i jego tematyką, zakaz prowokowania
innych uczestników i kłótni, zakaz nadużywania interpunkcji oraz wielkich liter, zakaz
floodingu, czyli wysyłania tych samych wiadomości w krótkim odstępie czasowym,
zakaz wygłaszania poglądów o podłożu rasistowskim, ksenofobicznym lub takim, które
w jakikolwiek sposób atakują grupy mniejszości oraz obraźliwych komentarzy
powiązanych z tematyką płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej,
niepełnosprawności, wyglądu, rasy, wyznania oraz takich, które mogłyby obrazić
pozostałych uczestników wydarzenia;
6.2. stosowania się do poleceń Organizatora i moderatora wydarzenia;
6.3. zgłoszenia użytkowników, który w sposób jawny naruszają regulamin do Moderatora
lub Organizatora wydarzenia, niezależnie od tego, czy nękanie dotyczy bezpośrednio
zgłaszającego czy innych użytkowników.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzeń Uczestników, zachowujących
się w sposób, który:
7.1. zakłóca porządek i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania opisane w
poprzednim punkcie;
7.2. narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym Uczestnikom w odbiorze
wydarzenia.
Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie w tym również prawo do
wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art.
46 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji o
których mowa w art. 50 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z 1994 r. do efektów
prac stworzonych w czasie Wydarzeń, w przypadku Festiwalu może obejmować to formę
aktywnego uczestnictwa w warsztatach oraz komentowania wykładów na forum
publicznym.
Uczestnik wyraża zgodę, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek i adaptacji (w tym
prawo do korzystania z nich i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność
Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

10. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania powstałych podczas Wydarzeń utworów,
materiałów w wersjach roboczych, plików 3D, plików zdjęciowych oraz tekstowych,
publikacji nagrań wideo z wydarzeń online oraz udostępnia ich w formie podcastów oraz
niezależnie od formy ich utrwalenia, których własność przechodzi nieodpłatnie na
Organizatora z chwilą zakończenia wydarzeń.
11. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z utworem
będącym wynikiem pracy podczas wydarzeń, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci
odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
12. Bez uszczerbku dla praw organizatora uczestnik może publicznie powoływać się oraz
prezentować dzieła stworzone podczas wydarzeń w sposób nieograniczony terytorialnie i
czasowo.
§3
Zasady uczestnictwa w wystawach stacjonarnych
obowiązujące podczas stanu epidemii
W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, kierując
się ustawowym obowiązkiem zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas
trwania epidemii, PPNT Gdynia | Centrum Designu wprowadza szczególne zasady i regulacje
zwiedzania wystaw organizowanych w ramach festiwalu Gdynia Design Days 2021, jak
następuje:
1. Organizator ustala czas zwiedzania wystaw organizowanych w ramach festiwalu Gdynia
Design Days 2021 od 3 do 11 lipca 2021.
2. Wystawy będą dostępne dla zwiedzających na zewnątrz obiektów, w których będą się
znajdować, poprzez szyby i witryny lokali. Nie będzie możliwości wejścia do środka
obiektu.
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§4
Zasady udziału w wydarzeniach
„Spacery”
Na udział w wydarzeniu obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.gdyniadesigndays.eu
Osoba rejestrująca się na wydarzenia otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników
lub wpisania na listę rezerwową, w przypadku gdy liczba chętnych jest większa niż
liczba dostępnych miejsc.
Osoba poniżej 18 roku życia może wziąć udziału w wydarzeniach wyłącznie za zgodą
opiekunów prawnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzeń bez podania przyczyny.
Informacja o zmianie terminu zostanie wysłana drogą mailową na adres wskazany przez
Uczestnika podczas rejestracji.
Liczba osób na każdym spacerze jest ograniczona do 25 osób.
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Spacery odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem
wyznaczonych przez Organizatora przewodników.
Uczestnicy spacerów są zobowiązani do stosowania się do wskazówek i poleceń
przewodników wyznaczonych przez Organizatora.
Osoby, które chcą wziąć udział w spacerach, zobowiązane są do wypełnienia formularza na
temat stanu zdrowia na wypadek stwierdzenia u którejś z osób uczestniczących zakażenia
wirusem SARS-CoV-2. W formularzu należy zamieścić oświadczenie, że Uczestnik według
swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym. Jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby nie weźmie
udziału w spacerze i poinformuje o tym Organizatora. Dane zbierane są w celu realizacji
spaceru oraz poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz
udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia, czy zgłoszenie zostało przyjęte.
Przewodnicy oraz osoby uczestniczące w spacerach zobowiązani są do zachowania 1,5 m
dystansu od siebie oraz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczek ochronnych zarówno na
zewnątrz jak i we wnętrzach.
Osoby uczestniczące w spacerach zobowiązane są zaopatrzenia się w materiały do
zakrywania nosa oraz ust na własny koszt i we własnym zakresie.
W wypadku wchodzenia podczas spacerów do budynków oraz innych obiektów
zamkniętych uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do szczegółowych zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w tych obiektach.
W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w pkt. 13-15 niniejszego
Regulaminu, Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w spacerze.
Organizator może także odmówić Uczestnikowi/Uczestniczce dalszego udziału w spacerze,
w wypadku nieprzestrzegania regulaminu.
W spacerach mogą brać udział jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną, takich jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 3738 °C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w spacerze, wskazanych
powyżej objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w spacerze. Osoby w trakcie odbywania
obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,
zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia obowiązane są
do odwołania swojej obecności na spacerze oraz nieuczestniczenia w nim.
Z uwagi na charakter epidemii COVID-19 niezależnie od zastosowania zasad dotyczących
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem.
§5
Odpowiedzialność i odszkodowanie
Organizator nie ubezpiecza uczestników wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności
za szkodę: utratę, ubytek, uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz innych przedmiotów
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należących do Uczestnika.
Uczestnik wydarzenia ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy w wyniku jego
zaniedbań Organizator poniesie straty.
W przypadku stwierdzenia strat, Organizator stworzy stosowną dokumentację wraz
z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię
uprzednio prześle na adres uczestnika. Uczestnik w całości pokryje koszty usunięcia
uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
Osobom, które zostały wpisane na listę uczestników wydarzenia, przysługuje zwrot kosztu
udziału w wydarzeniu z tytułu odwołania wydarzenia.
W celu otrzymania zwrotu kosztu udziału z tytułu odwołania wydarzenia, Uczestnik zwróci
się z formie pisemnej ze stosowną prośbą do Organizatora. W prośbie tej Uczestnik
wskaże również numer rachunku bankowego, na które Organizator zwróci koszt udziału.
Organizator zwróci uczestnikowi ww. kwotę w ciągu 30 dni roboczych od dnia, w którym
miało się odbyć wydarzenie.
Zwrot opłaty wyczerpuje wszystkie roszczenia Uczestnika.
§6
Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Z Klauzula informacyjną RODO dot. przetwarzania danych osobowych można zapoznać na
stronie www.gdyniadesigndays.eu w momencie założenia Konta Użytkownika.
Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez PPNT
Gdynia | Centrum Designu ze względu na charakter wydarzeń oraz ich skale istnieje
możliwość, że będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub
filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Osoby, które nie
wyrażą zgody (zgoda zostanie zebrana bezpośrednio od uczestników) na przetwarzanie
wizerunku lub chcą wycofać wcześniej złożoną zgodę proszone są o zgłoszenie tego faktu
bezpośrednio Organizatorowi przed rozpoczęciem wydarzenia/warsztatu itp. Dalsze
uczestniczenie w danym wydarzeniu/warsztacie itp. bez powyższego zgłoszenia,
Administrator potraktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie
na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku.
§7
Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłę wyższą
stanowią w szczególności: awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, przerwy w dostawach Internetu.
Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej gdyniadesigndays.eu
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021r.

