FOTOSPACERY FUZJA NA FOTOFESTIWALU - REGULAMIN
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Fotospacerach na tere
nie inwestycji Fuzja przy Tymienieckiego, dnia 26 i 27.06.2021 o 18:00 i 19:00 (da
lej w regulaminie: Fotospacery).
2. Organizatorem Fotospacerów jest Fundacja Edukacji Wizualnej, ul. Tymienieckiego
3, 90-365 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000155981, o numerze NIP: 982-03-06-234, REGON: 473145380, zwanym dalej Or
ganizator, odpowiedzialny za rejestrację, przebieg, prowadzenie Fotospacerów i
kontakt z ich uczestnikami, oraz zapewnienie przebiegu wydarzenia zgodnie z
procedurami epidemiologicznymi.
3. Fotospacery organizowane są na zlecenie Projekt Echo - 130 sp. Z o.o. z siedzibą w
Kielcach przy Alei Solidarności 36, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Kra
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571196, NIP 7872110921, REGON
362234594 o kapitale zakładowym 40000, zwanym dalej Projekt Echo, odpowiedzial
ny za przygotowanie, udostępnienie przestrzeni Fotospacerów i wprowadzenie
oraz wyprowadzenie w bezpieczny sposób uczestników wydarzenia.
4. Udział w Fotospacerach jest nieodpłatny, dla zarejestrowanych uczestników.
5. Celem Fotospacerów jest możliwość wejścia na teren inwestycji Fuzja Łódź (Piotr
kowską, Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionową) pod opieką prowadzących i zwie
dzenie terenu (z możliwością wykonywania zdjęć) wyłącznie po wyznaczonych przez
organizatorów ścieżkach i udostępnionych obiektach.
6. Fotospacery trwać będą 1 (jedną) godzinę, i - poza sytuacjami wyjątkowymi wynika
jącymi np. z nagłego pogorszenia stanu zdrowia - nie ma możliwości wcześniejszego
opuszczenia terenu Fotospacerów.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W FOTOSPACERACH.
1. Fotospacery mają charakter otwarty. Do nadsyłania zgłoszeń rejestracyjnych na wy
darzenie Organizator zaprasza wszystkich chętnych, nie mniej ze względu na ograni
czenia liczby uczestników (w sumie 25 osób na grupę), Organizator zastrzega sobie
prawo prowadzenia rejestracji i wyboru uczestników na podstawie kolejności prze
słanych zgłoszeń.
2. W Fotospacerach mogą wziąć udział osoby, które prześlą na adres widzimysie@foto
festiwal.com pełne zgłoszenie rejestracyjne (za pełne uznaje się podanie: imienia,
numeru kontaktowego, oraz podanie godziny Fotospacerów, w których chce wziąć się
udział). Przyjmowane będą zgłoszenia wysłane dnia 20.06 od godziny 19:00 i później.
Wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Organizator do dnia 23.06.2021
odpowie mailowo każdemu uczestnikowi, czy ma możliwość wziąć udział w Fotospa
cerach i w której grupie. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc, de
cyduje kolejność zgłoszeń.
3. W Fotospacerach mogą wziąć udział jedynie osoby, które otrzymały potwierdzenie
uczestnictwa w wydarzeniu, a jednocześnie akceptują poniższy regulamin w całości.
Osoby, które nie otrzymały mailowego potwierdzenia uczestnictwa - nie mogą wejść
na teren Fuzja.
4. Do udziału w Fotospacerach wymagane jest posiadanie własnego aparatu fotogra
ficznego lub telefonu komórkowego w funkcją aparatu.
5. Udział w Fotospacerach możliwy jest tylko i wyłącznie w krytym obuwiu z twardą
podeszwą i wierzchem (najlepiej obuwie skórzane, półbuty, trapery, nie: sandały,
lekkie trampki, klapki).
6. Wejście do budynków jest możliwe tylko i wyłącznie w maseczkach ochronnych, a
udział w wydarzeniu wymaga utrzymywania dystansu między osobami 1,5m i unikanie
zbędnego kontaktu (np.wymienianie się aparatami fotograficznymi czy dotykanie te
lefonu komórkowego osób drugich). Prosimy o zabranie swoich maseczek, choć orga
nizator zapewni je także dla tych, którzy nie będą ich posiadać.

7. Wejście na teren Fuzja możliwe jest tylko po wypełnieniu formularza o stanie zdro
wia przed rozpoczęciem Fotospacerów (wraz ze zmierzeniem temperatury i wpisa
niem wyniku do formularza).
8. Wejście na teren Fuzja i udział w Fotospacerach możliwe jest tylko pod nadzorem
Organizatora. Wejście na teren i wyjście z terenu odbędzie się pod nadzorem Orga
nizatora odpowiednio o godzinie 18:00 (wyjście o 19:00) i 19:00 (wyjście o 20:00) i
nie ma możliwości wejścia poza tymi godzinami, bez nadzoru Organizatora i Projekt
Echo. Tym samym osoby spóźnione, które zjawią się w miejscu zbiórki po wyznaczo
nym czasie, nie będa mogły wziąć udziału w spotkaniu.
9. Wejście na teren budowy Fuzja możliwy jest tylko w kamizelce odblaskowej i kasku
ochronnym (zapewnionym przez Organizatora).
10.Teren nie jest przystosowany do poruszania się przez osoby z niepełnosprawno
ścią ruchową.
§ 3 PRZEBIEG WYDARZENIA.
1. Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i
stosowaniu się do jego postanowień.
2. Miejsce i czas zbiórki zostaną podane wybranym uczestnikom drogą mailową najpóź
niej 23.06.2021.
3. Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim.
4. Po zebraniu wszystkich uczestników, przejścia przez procedury epidemiologiczne i
ubraniu odzieży ochronnej, uczestnicy wraz z Organizatorami wezmą udział w
warsztatach na tarasie widokowym Hi Piotrkowska
5. Przewidywana długość Fotospacerów to 1 godzina i nie ma możliwości udziału tylko w
części Fotospacerów.
6. Wynikiem Fotospacerów będą fotografie wykonane przez uczestników na ich własny

użytek. Fotografie udostępnione Organizatorom zostaną opublikowane wyłącznie za
zgodą uczestnika.
7. Każdy uczestnik, który wyrazi na to zgodę, może przesłać wybrane zdjęcia z Foto
spacerów na adres: widzimysie@fotofestiwal.com z podpisem swoim imieniem i na
zwiskiem - do publikacji bezpośredniej przez Organizatora i Projekt Echo, w postaci
postów na social mediach, wydruków na terenie inwestycji Fuzja czy publikacjach po
wydarzeniu. Przekazanie zdjęć do użytku Organizatorów i Projekt Echo nie jest
obowiązkowe.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Nadesłane zgłoszenia rejestracyjne niezgodne z warunkami regulaminowymi nie
będą rozpatrywane.
2. Komunikaty i informacje na temat Fotospacerów publikowane będą na stronie
www.- fotofestiwal.com oraz social mediach:
https://www.facebook.com/Fotofestiwal.Lodz,
https://www.instagram.com/fotofestiwal/?hl=pl, https://twitter.com/fotofestiwalldz,
https://www.linkedin.com/company/fotofestiwal/
4. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elek
troniczną na adres: widzimysie@fotofestiwal.com
6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub odwołania Fotospacerów w
razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
8. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regu
laminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z
udziału w Fotospacerach.
9. Przystąpienie uczestnika do Fotospacerów (nadesłanie zgłoszenia rejestracyjnego i
zjawienie się w miejscu zbiórki) jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regu
laminu.

