REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „DAJĘ GŁOWĘ”

§1
Organizacja Akcji
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Społecznej pod
nazwą „Daję głowę” zwaną dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest Relatis Agnieszka Sawczyńska, ul. J. Bajana 24a, lok. 57, 54-129
Wrocław, NIP 618 156 22 35 zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja odbędzie się w dniu 14.06.2015 r. w godzinach od 12.00 do 20.00.
4. Akcja będzie prowadzona na terenie Placu Solnego we Wrocławiu.
5. Komunikaty i informacje na temat Akcji publikowane będą na profilu
https://www.facebook.com/RELATISPR oraz na stronie http://www.dajeglowe.pl/
6. Wszelkie pytania dotyczące Akcji należy kierować pod następujący adres e-mail:
agnieszka.sawczynska@relatis.pl lub pod nr tel. 728 155 642.

§2
Cele i przebieg Akcji
1. Akcja opiera się na udziale Uczestników, którzy w miejscu i czasie jej trwania poddają
publicznie swoje włosy podcięciu, skróceniu, strzyżeniu lub zupełnemu zgoleniu, celem:
a. wyrażenia wsparcia i solidarności z osobami dotkniętymi chorobami
nowotworowymi,
b. zebrania włosów na potrzeby tworzenia peruk naturalnych dla osób dotkniętych
chorobami nowotworowymi,
c. zebrania środków finansowych od sponsorów na potrzeby profilaktyki i wczesnego
wykrywania chorób nowotworowych, oraz pomocy lekarskiej, psychologicznej i
rehabilitacyjnej osobom dotkniętych takimi chorobami.
2. Za każdą osobę, która pozwoli sobie przyciąć włosy w ramach Akcji, sponsorzy wypłacają
uzgodnioną z Organizatorem kwotę na rzecz Stowarzyszenia „Zawsze Kobieta”, ul.
Sienkiewicza 8, 55-200 Oława, NIP 912-184-10-68, KRS 0000314421, którego celem jest
wsparcie psychiczne i pomoc praktyczna osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi.

§3
Uczestnicy Akcji
1. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
2. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnikiem”, przy czym
osoby, które nie ukończyły lat 16 do wzięcia udziału w Akcji potrzebują pisemnej zgody
rodzica lub opiekuna.
3. Uczestnictwo w Akcji wymaga uprzedniej rejestracji w punkcie zorganizowanym w miejscu i
czasie prowadzenia Akcji. Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z akceptacją przez niego
niniejszego regulaminu.
4. Rejestracja obejmuje: podanie imienia i nazwiska, telefonu i adresu email, wyznaczenie
odpowiedniego fryzjera oraz wykonanie fotografii Uczestnika przed obcięciem włosów.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926) w zakresie niezbędnym do
realizacji Akcji.

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć przed, po i w trakcie świadczenia usług
fryzjerskich oraz na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone co do czasu i terytorium
upublicznienie swoich zdjęć na profilu https://www.facebook.com/RELATISPR na stronie
http://www.dajeglowe.pl/ oraz stronach internetowych partnerów Akcji, jak również na
utrwalanie ich w innych formach nadających się do rozpowszechniania, w tym wprowadzenia
do pamięci komputera, wyświetlanie na stronie internetowej, nadawanie za pośrednictwem
telewizji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia i konsekwencje
prawne, jakie mogą wynikać z ich publikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
nieprzewidziane konsekwencje wynikające z upublicznienia swojego wizerunku zgodnie z
wyżej wymienionymi zasadami.

§4
Usługi fryzjerskie
1. Usługi fryzjerskie w czasie Akcji świadczy Kulesza Salon Fryzjerski - Krzysztof Kulesza,
ul. Szczytnicka 51, Wrocław, NIP 612 151 07 20, zwane dalej „Studio”
2. Usługi fryzjerskie świadczone w czasie Akcji przez Studio mają charakter podstawowy i
obejmują: zmoczenie włosów, cięcie włosów nożyczkami lub maszynką, suszenie suszarką,
czesanie z użyciem żelu lub lakieru.
3. Usługi fryzjerskie nie obejmują w szczególności: stylizacji fryzur, mycia głowy, kręcenia loków,
farbowania włosów, trwałej oraz innych czynności skomplikowanych i czasochłonnych w
ocenie Studia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w czasie świadczenia usług
przez Studio.
5. Usługi świadczone przez Studio mają charakter symboliczny i stanowią wyraz poparcia dla
Akcji zgodnie z niniejszym regulaminem.

§5
Postanowienia końcowe
1. Podstawą przeprowadzenia Akcji jest decyzja z dnia 9 maja 2014 r. nr BPRDOA.7230.104.2014r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Akcji http://www.dajeglowe.pl/ oraz w
formie papierowej w czasie trwania Akcji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które
każdorazowo będą ogłaszane na stronie internetowej Akcji.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Regulamin wchodzi w życie dnia 29.05.2015 i obowiązuje aż do zakończenia Akcji społecznej
dnia 14.06.2015.

Wrocław, 29.05.2015 r.
Agnieszka Sawczyńska, Relatis

