
 

 

SZAFA DZIECIAKA – wiosna 2018 

REGULAMIN SZAFINGU 

 

1. Szafing realizowany jest w ramach imprezy „Szafa dzieciaka”, edycja wiosna 2018, która 

odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00-16:00, w Pałacu Kultury Zagłębia przy 

Pl. Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

2. Organizatorem szafingu jest Pałac Kultury Zagłębia. 

3. Udział w szafingu jest bezpłatny. 

4. Celem szafingu jest bezgotówkowa wymiana przedmiotów przyniesionych przez uczestników. 

Dopuszcza się możliwość sprzedaży przedmiotów, o ile strony nie znajdą u siebie nawzajem 

interesujących przedmiotów do wymiany. Sprzedaż może być dokonana za kwotę ustaloną 

między stronami. 

5. Uczestnik szafingu oświadcza, że przedmioty wystawiane na wymianę lub sprzedaż są jego 

własnością, a on sam nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie. 

6. Niedozwolone jest wystawianie na szafingu rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, 

budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych. 

7. Organizator zapewnia w ramach stoiska wystawienniczego stolik + 2 krzesła. 

8. Organizator szafingu nie ponosi odpowiedzialności za zawarte transakcje. 

9. Aby zgłosić chęć udziału w szafingu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną 

na stronie www.palac.art.pl na adres: szafing@palac.art.pl; potwierdzeniem udziału 

w szafingu jest otrzymanie od organizatora zwrotną drogą mailową, informacji o przyjęciu 

zgłoszenia. 

10. udziale w szafingu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą 

miejsc, po ich wyczerpaniu kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

11. Udział w szafingu oznacza zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), 

wykorzystanie i publikację wizerunku uczestników za pośrednictwem dowolnego medium, 

w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych 

oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez 

ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

12. Akceptacja regulaminu jest konieczna i równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu oraz miejscowości 

zamieszkania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne 

ale niezbędne aby wziąć udział w wydarzeniu. Powyższe dane zbierane są wyłącznie w celu 

przeprowadzenia imprezy „Szafa dzieciaka”, edycja wiosna 2018, oraz orientacyjnego 

rozeznania zasięgu wydarzenia i nie będą one powierzane podmiotom trzecim. Dane osobowe 

będą przetwarzane od 6.03.2018 r. do 9.04.2018 r., ich Administratorem będzie w tym czasie 



 

 

Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej. W tym czasie 

uczestnik ma prawo wglądu w dane osobowe i ich edycję, a także żądać zaprzestania ich 

przetwarzania i usunięcia. 

13. Udział w szafingu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 


