
REGULAMIN 

 

1.Spacer z Podopiecznym Schroniska w Bytomiu to akcja organizowana przez Schronisko                     
dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu – zwane dalej Organizatorem w dniu 28.05.2022 r.                  
w godzinach od 9.30 do 13.00, zwana dalej Wydarzeniem.  
 
2. Tylko 80 pierwszych zgłaszających się osób będzie miało możliwość wyjścia na spacer. 
Zgłoszeń dokonuje się na przeznaczonym do tego formularzu wysyłając go  maila 
schroniskobytom@opoczta.pl. Z jednym Uczestnikiem spaceruje 1 pies, nie ma możliwości 
zmieniania podopiecznych.  
 
2.Udział w wydarzeniu mogą brać osoby pełnoletnie oraz osoby powyżej 16 roku życia                    
za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, której wzór dostępny jest na stronie internetowej 
wydarzenia w serwisie Facebook oraz stronie schroniskobytom.pl, a także osoby poniżej             
16 roku życia pozostające pod opieką pełnoletnich osób, zwane dalej Uczestnikami 

 
3.Każda osoba, która wyraża chęć wzięcia udziału w spacerze do dnia wydarzenia zobowiązana 
jest dostarczyć na maila schroniskobytom@opoczta.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie wydarzenia, stronie internetowej schroniska schroniskobytom.pl. 
Osobami towarzyszącymi wpisanymi na formularzu mogą być osoby które przybyły wraz z 
uczestnikiem, są osobami pełnoletnimi lub niepełnoletnimi, za które uczestnik bierze 
odpowiedzialność na podczas wydarzenia. 

 
4.Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu oraz 
przebywać na terenie schroniska jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, które 
ukończyły szesnasty rok życia, mogą wziąć udział w wydarzeniu oraz przebywać na terenie 
schroniska jedynie za okazaniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w dniu 
wydarzenia w biurze schroniska, wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

 
5.Uczestnicy zobowiązują się do odebrania oraz odprowadzenia zwierzęcia w wyznaczonym 
czasie oraz do zadbania o bezpieczeństwo swoje, osób towarzyszących oraz zwierzęcia, które 
będzie pod jego opieką podczas spaceru, a także przyjmuje do wiadomości, że zwierząt nie 
wolno dokarmiać, spuszczać ze smyczy,  należy także zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom 
w miarę swoich możliwości. 
 

6.Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć              
z ich wizerunkiem, jako uczestnika imprezy organizowanej przez Schronisko dla Bezpańskich 
Zwierząt w ramach akcji Spacer z Podopiecznymi Schroniska w Bytomiu bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę                       
i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celach 
informacyjnych i promocyjnych 

 
7.Każdy uczestnik jest świadomy możliwych zagrożeń związanych z opieką nad zwierzęciem 
oraz przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
wypadki z udziałem zwierząt podczas trwania akcji.  

 

mailto:schroniskobytom@opoczta.pl
mailto:schroniskobytom@opoczta.pl

