
   

 

KARTA UCZESTNIKA – NOCKA FILMOWA „DOBRANOCKA” 
 

Imię: Nazwisko: Data urodzenia: 

Adres zamieszkania: Telefon do uczestnika: Osoba do kontaktu: 

Mail: Telefon do osoby kontaktowej: 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
Wyrażam zgodę na udział w “Dobranocce” realizowanych przez LaboratoriumInnowacji Społecznych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* zawartych w niniejszej deklaracji przez 

Laboratorium Innowacji Społecznych w celurealizacji Nocy filmowej w tym do działań promocyjnych oraz ewaluacji. 

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka* jest 

Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98 i przysługuje mi prawo 

wglądu, zmiany lub żądania usunięcia danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).  

Wyrażamzgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/ mojego dziecka* przez Laboratorium Innowacji Społecznych z 

siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 na potrzeby realizacji Nocy filmowej, w tym na obrót egzemplarzami, na 

których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 

metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osóbu trwalonymi w ramach realizacji 

wdarzenia na materiałach służących popularyzacji i promocji działań dla młodzieży w zakresie rozpowszechnianie 

wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach, ulotkach, 

gazetkach ora zinnych  mediach. Zgody na wykorzystywanie wizerunku mojego/ mojego dziecka* udzielam nieodpłatnie 

na czas nieokreślony. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku mojego/ mojego dziecka* zgodnie z 

niniejszym oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

…………………………………………………………… 
data i czytelny podpis uczestnika 

 

…………………………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna    
prawnego dot. uczestników niepełnoletnich  

 
*skreślić właściwe     

 
ZGODA NA UDZIAŁ W NOCY FILMOWEJ W WYMIENNIKOWNI DLA UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH*  

 
Wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka i jego uczestnictwo w nocy filmowej zwanej dalej „Dobrąnocką”, 
odbywającej się w nocy z ……………. na ……………. w siedzibie Wymiennikowni, Gdynia – Chylonia, ul. Kartuska 20 B, tel 
58 663 12 55.   

 
…………………………………………………………………… 

                                                                                  data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
*przekreślić jeśli nie dotyczy 



   

 

 

REGULAMIN NOCKI FILMOWEJ „DOBREJNOCKI” - 04.03.2017/05.03.2017 
 

1. Nocka Filmowa, zwana dalej „Dobranocką” jest organizowana przez Laboratorium Innowacji 
Społecznych, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Odbywać się będzie w budynku 
 „Wymiennikowni” (WM), Gdynia – Chylonia, ul. Kartuska 20B, nr telefonu 58 663 12 55; 

2. Organizator zapewnia na czas trwania nocki: 
• Opiekę w postaci osób dorosłych, stanowiących kadrę WM, 
• Przestrzeń i sprzęt do oglądania filmów oraz filmy, 
• Przestrzeń do noclegu oraz wieczornej i  porannej toalety, 
• Dostęp do naczyń oraz sprzętu AGD w celu podgrzania posiłku; 
3. Uczestniczyć w „Dobrejnocce” mogą osoby, które ukończyły co najmniej 13 lat. Osoby 

pełnoletnie muszą dostarczyć do biura WM podpisany regulamin „Dobrejnocki” oraz kartę 

zgłoszeniową. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć do biura WM kartę zgłoszeniową wraz ze 

zgodą rodzica/opiekuna oraz podpisany regulami; 

4. Istnieje limit miejsc, o udziale w „Dobrejnocce” decyduje kolejność zgłoszeń; 

5. Organizator wymaga od każdego uczestnika „Dobrejnocki” respektowania regulaminu oraz zasad 

właściwego zachowania się, a w szczególności: 

• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie budynku Wymiennikowni przy ul. Kartuskiej 20B, 
• Dbania o porządek, higienę i kulturę osobistą, nie zakłócania ciszy nocnej, 
• Nienagannego zachowania podczas trwania „Dobrejnocki”, wykonywania poleceń osób 
animujących nocką, szanowania współuczestników nocki, 
• Dbania o powierzony sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem.  
6. Podczas trwania „Dobrejnocki” obowiązuje całkowita abstynencja alkoholowa, nikotynowa, 

seksualna oraz zakaz używania środków psychoaktywnych;  

7. W przypadku rażącego złamania przez uczestnika regulaminu nocki, organizator zastrzega sobie 

prawo do usunięcia uczestnika na koszt uczestnika lub rodzica/opiekuna, a także pokrycia przez 

uczestnika lub rodzica/opiekuna ewentualnych szkód; 

8. Uczestnik „Dobrejnocki” powinien zaopatrzyć się w śpiwór, jedzenie i napoje oraz  rzeczy 

osobiste potrzebne do zadbania o własną higienę; 

9. Uczestnicy pełnoletni/rodzice/opiekunowie* deklarując swoje/dziecka* uczestnictwo w nocce, 

zaświadczają, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań zdrowotnych; 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, pozostawione lub 

skradzione podczas trwania „Dobrejnocki”; 

11. Budynek Wymiennikowni zostanie otwarty dla uczestników „Dobrejnocki” o godzinie 21:00. Na 

czas trwania nocki obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku. Ponowne otwarcie budynku 

nastąpi o godzinie 7:00, po zakończeniu „Dobrejnocki”. Uczestnicy maratonu „Dobranocka” wyrażają 

zgodę na nieprzerwane pozostawanie na terenie budynku „Wymiennikownia” od momentu jej 

rozpoczęcia do momentu jej zakończenia (od 21:00 do 7:00). 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ: 

 

…………………………………..           …..…………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego            Podpis uczestnika 


