
Regulamin zapisów 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Urząd 

Miejski w Suwałkach, ul. A Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki (zwany dalej 

Organizatorem”). 

2. Organizator w dniu 7 sierpnia 2021r. organizuje Festyn Lotniczy Odlotowe Suwałki 

na lotnisku w Suwałkach przy ul. Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki (zwany dalej 

„Festynem” 

3. Organizator Uczestnikom Festynu zapewnia bezpłatne atrakcje (lot w tunelu 

aerodynamicznym, lot balonem na uwięzi – zwane dalej „Atrakcjami”), w których 

udział odbywa się po wcześniejszym dokonaniu zapisu. 

4. Uczestnicy atrakcji wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego 

podczas wydarzeń w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. 

5. Każdy Uczestnik obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

II. Rejestracja 

6. Udział w Atrakcjach, uzależniony jest od dokonania zapisu (imię, nazwisko, wiek, 

numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie na którą z atrakcji dana osoba chce 

dokonać zapisu)  na skrzynce pocztowej Organizatora 

odlotowesuwalki@um.suwalki.pl 

7. Przez zapis na Atrakcję rozumiany jest moment wpływu na skrzynce pocztowej 

Organizatora wiadomości e-mail od zgłaszającego (dalej zwany „Rejestracją”). 

8. Zapisów dokonywać mogą tylko osoby pełnoletnie. 

9. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Atrakcjach wyłącznie pod opieką swoich 

prawnych opiekunów lub innych osób do tego upoważnionych albo za ich zgodą 

wyrażoną na piśmie w obecności Organizatora. W tym przypadku zgłoszenia dokonują 

prawni opiekunowie lub inne pełnoletnie osoby do tego upoważnione. 

10. Organizator zastrzega, że posiada ograniczoną liczbę miejsc. 

11. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości i zakłócenia powstałe 

podczas transmisji danych, jak i uszkodzenia programów i urządzeń przeznaczonych 

do przesyłania danych. 

12. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

13. Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Atrakcjach wraz z Rejestracją 

wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1000 ze zm.), w celach związanych z procesem rejestracji Uczestników. 

Administratorem danych jest Urząd Miejski w Suwałkach. Podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek warunkuje udział w Atrakcjach. Dane mogą być 

przekazywane podmiotom, z pomocą których Organizator realizuje wskazany cel. 

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do 

nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich 

przeniesienia, a także – w każdym czasie – cofnięcia udzielonej zgody. Dane 
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przetwarzane są do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Każdemu 

przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

14. Każda osoba, dokonująca Rejestracji otrzyma wiadomość zwrotną od Organizatora z 

potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.  

15. Z osobami, które zakwalifikowały się do udziału w Atrakcjach, Organizator 

skontaktuje się telefonicznie najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2021.  

16. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w atrakcjach zostaną poproszone o 

osobiste odebranie potwierdzenia z siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. 

Noniewicza 71A Wydział Kultury i Sportu, które będzie gwarantowało możliwość 

skorzystania z atrakcji podczas Festynu. Nieodebranie potwierdzenia będzie 

jednoznaczne z rezygnacją z wzięcia udziału w atrakcji. 

17. Osoby zakwalifikowane do atrakcji będą musiały okazać potwierdzenia w dniu 

Festynu. 

18. W celu potwierdzenia tożsamości Organizatorowi oraz obsłudze Atrakcji należy 

okazać dowód osobisty. 

Postanowienia końcowe  

19. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 

wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że 

wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze 

względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki 

atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną. 

21. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. 

22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2021r.  
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