
REGULAMIN Wydarzenia Nagłowska Podcasty na żywo

1. Wydarzenie Nagłowska Podcasty na żywo, realizowane jest w dniu 17 stycznia 2023 roku w Teatrze 6
Piętro w Warszawie. [dalej “Wydarzenie”]

2. Organizatorem Wydarzenia jest firma NA GŁOS JUSTYNA SZYC-NAGŁOWSKA, ul. Kryniczna 24a,
03-394 Warszawa, NIP: 899-245-43-97 oraz osoby współpracujące z Organizatorem w zakresie
realizacji i promocji Wydarzenia. [dalej “Organizator”]

3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu [“Uczestnik”] jest zakup biletu na stronie
https://app.evenea.pl/event/naglowskanazywo/ poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza
rejestracyjnego i posiadanie ważnego biletu w dniu Wydarzenia.

4. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia.
5. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail i jest
równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 6.
Rejestrując się na Wydarzenie, Uczestnik wyraża nieodpłatną i nieograniczoną czasowo ani
terytorialnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach video wykonanych
podczas Wydarzenia w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Wydarzenia.
Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w telewizji, prasie i Internecie, na stronie
internetowej www.naglowska.pl, mediach społecznościowych Organizatora i partnerów
Wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wstępu na Wydarzenie osób, które nie
dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 8.
Program Wydarzenia zostanie wysłany zostanie na maile uczestników podane przy zakupie biletów.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian programu Wydarzenia. Wszelkie zmiany
ujawniane będą na bieżąco w miejscu publikacji. Dokonanie przez Organizatora zmiany programu
nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.
9. W przypadku zdarzeń losowych Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu, miejsca i

programu Wydarzenia. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania
Uczestników o zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres Zamawiającego
podany w Formularzu rejestracyjnym w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez
Uczestnika podczas Wydarzenia.

11. Organizator jest uprawniony do sprawdzenia tożsamości Uczestnika w oparciu o dokument
tożsamości ze zdjęciem, szczególnie podczas rejestracji przy wejściu na Wydarzenie. 12. Bez
pisemnej zgody Organizatora zabronione jest nagrywanie całości rozmów i publikacja ich w
mediach społecznościowych, platformach streamingowych, jak i telewizji i radio. 13. Uczestnik
ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Wydarzenia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Wydarzenia Uczestnika, który łamie postanowienia

niniejszego Regulaminu bez zwrotu zapłaty za zakupiony bilet.
15. Niewykorzystanie, nieprzekazanie lub nieodebranie przez Uczestnika biletu nie stanowi podstawy

do zwrotu kosztów biletu.
16. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Wydarzeniu, nie ma możliwości zwrotu kosztu

biletów. Organizator dopuszcza możliwość przekazania biletu innemu Uczestnikowi. Informacje
dotyczące nowego uczestnika (imię, nazwisko oraz adres e-mail) muszą zostać przesłane przez
Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wspolpraca@naglowska.pl
najpóźniej do 16 stycznia 2023 r.

17. Organizator ma prawo zmienić Regulamin a informacja o zmianie umieszczona zostanie na
stronie internetowej Wydarzenia.

18. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom na stronie internetowej Wydarzenia i na stronie
zakupu biletów na serwisie Evenea.


