REGULAMIN
uczestnictwa w Zlocie Miłośników Astronomii Delta Optical AstroShow 2020
1. Organizatorem AstroShow 2020 jest Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k,
Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Nowy Osinach, ul. Piękna 1,
05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Celem AstroShow jest propagowanie wiedzy o astronomii, prezentacja sprzętu oraz wymiana
doświadczeń astronomicznych między uczestnikami zlotu.
3. AstroShow 2020 odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia 2020 roku w Hotelu Cukrownia Żnin
4. Opłaty:
 całkowity koszt pobytu dla jednej osoby dorosłej lub dziecka powyżej 12 lat: 890,00 zł
 całkowity koszt pobytu dla jednej osoby w wieku 4-12 lat (nieukończone 12 lat): 550,00 zł
 koszt pobytu dziecka do 4 lat (nieukończone 4 lata): gratis!
 dopłata za pokój jednoosobowy +25%
 udział w Dniu Otwartym (sobota): 200,00 zł *
Opłata obejmuje koszty noclegu, wyżywienia oraz uczestnictwa we wszystkich zajęciach
przewidzianych w programie AstroShow.
* Opłata za Dzień Otwarty obejmuje udział w kolacji, prelekcjach po godzinie 17.00 w sobotę i udział
obserwacjach nocnych w sobotę, nie obejmuje zakwaterowania i noclegu.
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Opłaty należy dokonać w terminie 7 dniu od daty zgłoszenia.
Wpłat można dokonywać przelewem na konto:
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
18 1030 1582 0000 0008 1478 4002
tytułem: AS2019 – nazwisko i imię uczestnika.
lub osobiście w każdym salonie DELTA OPTICAL.
5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zlocie tylko pod opieką osoby dorosłej.
6. Liczba uczestników AstroShow jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje
kolejność zgłoszeń za pośrednictwem formularza internetowego, adresu mailowego
astroshow@deltaoptical.pl , kontaktu telefonicznego: (25) 759-40-76 lub w dowolnym salonie
DELTA OPTICAL. Organizator ma prawo utworzenia listy rezerwowej.
7. Termin przyjmowania zgłoszeń - do 31.07.2020 r.
8. Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji:
• do 31.07.2020 - zwrot całości kosztów
• po 31.07.2020 - zwrot kosztów pomniejszonych o koszt produkcji koszulki (koszulka na prośbę
uczestnika zostanie wysłana pocztą).
9. O zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje Organizator w miarę możliwości
biorąc pod uwagę życzenia uczestników oraz kierując się zasadą słuszności.
9a. Możliwość zakwaterowania:
 pokój 1 - osobowy - dopłata 25% do ceny uczestnictwa.
 pokój 2 – osobowy:
- w przypadku rodziny dwuosobowej należy w polu uwagi wpisać Rodzina.
- w przypadku pojedynczego uczestnictwa, należy w polu uwagi wpisać zgodę na
dokwaterowanie innego uczestnika.
 pokój 2 – osobowy z dostawką – w przypadku rodziny trzyosobowej.

10. Uczestnik AstroShow podpisuje Deklarację uczestnika AstroShow, otrzymuje identyfikator
z imieniem, nazwiskiem i logo AstroShow oraz koszulkę AstroShow.
11. Uczestnik AstroShow jest zobowiązany nosić identyfikator AstroShow pod rygorem
wykluczenia z poszczególnych imprez lub zajęć (bez zwrotu opłaty).
12. Uczestnik AstroShow jest zobowiązany do wykonywania poleceń porządkowych
Przedstawicieli i Pracowników Organizatora.
13. Organizator AstroShow może wykluczyć (bez zwrotu opłaty) z poszczególnych zajęć, imprez
lub z całego AstroShow uczestnika, który swoim zachowaniem naraża organizatora na szkodę lub
zagraża mieniu, życiu lub zdrowiu osób trzecich, narusza porządek prawny lub rażąco narusza
zasady współżycia społecznego, w szczególności. Organizator może wykluczyć z zajęć ze
sprzętem optycznym uczestnika będącego pod wpływem alkoholu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika na terenie, na którym
odbywa się AstroShow i poza nim.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie
lub innych uczestników w stosunku do uczestnika AstroShow i jego własności.
16. Biorąc udział w AstroShow 2020 uczestnik wyraża nieodpłatną, nieodwołalną, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie swojego
wizerunku oraz wizerunku dzieci będących pod opieką uczestnika za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
17. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w programie AstroShow
z uzasadnionych powodów, np. zmiany warunków pogodowych uniemożliwiających lub znacznie
utrudniających obserwacje, odwołania przyjazdu prelegenta, siły wyższej, itp.
18. W czasie trwania AstroShow Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji
niniejszego regulaminu i jego poszczególnych postanowień.
19. Ochrona danych osobowych
 administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator AstroShow:
Delta Optical G. Matosek H. Matosek. Sp. jawna z siedzibą Nowe Osiny,
ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży
uczestnictwa w imprezie,
 podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne
do organizacji imprezy, jak również realizacji innych uprawnień i obowiązków umownych,
 dane osobowe uczestnika przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
umowy o świadczenie usługi, a następnie na wypadek roszczeń wobec administratora, w
celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami
prawa,
 dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom biorącym udział w organizacji
imprezy (m.in. administracji hotelowej),
 organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych,
 uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia, a także przeniesienie do innego administratora,





dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po wysłaniu odpowiedniego żądania
na adres: daneosobowe@deltaoptical.pl,
uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

20. Uczestnik AstroShow zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

