Regulamin
dla uczestników Sezonu Lublin 2018
1. Sezon Lublin 2018 ma na celu przedstawienie potencjału turystycznego miasta.
2. Głównym organizatorem i koordynatorem wydarzenia pod nazwą Sezon Lublin 2018
jest w imieniu Urzędu Miasta Lublin, referat ds. turystyki Wydziału Sportu i Turystyki
z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, zwany dalej Organizatorem.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezach turystycznych
organizowanych podczas VII edycji Sezonu Lublin 2018, która odbędzie się w dniach
27 kwietnia – 6 maja 2018 r.
4. Partnerami są zakwalifikowane przez Organizatora podmioty odpowiedzialne za
organizację imprez w ramach programu Sezonu Lublin 2018.
5. Program Sezonu Lublin 2018, zwany dalej Programem, składa się z cyklu bezpłatnych
imprez realizowanych przez Partnerów.
6. Uczestnicy Sezonu Lublin 2018, zwani dalej Uczestnikami, to osoby fizyczne będące
mieszkańcami Lublina lub turystami, które biorą udział w wydarzeniu
7. Oferta Sezonu Lublin 2018 skierowana jest wyłącznie do indywidualnych odbiorców
i nie obejmuje udziału zorganizowanych grup.
8. Uczestnik ma możliwość zapisu na nie więcej niż dwie imprezy Sezonu Lublin 2018
objęte systemem zapisów.
9. Udział w imprezach, na które obowiązuje limit miejsc, wymaga od Uczestników
dokonania zapisu w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej www.sezon.lublin.eu lub osobiście w Biurze Obsługi Sezonu
Lublin w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy
ul. Jezuickiej 1-3 w Lublinie.
10. Warunkiem rejestracji Uczestnika, o której mowa w pkt. 9, jest podanie danych
osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu
komórkowego oraz akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
w celu umożliwienia jego identyfikacji i udziału w imprezie, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
12. Uczestnik ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich
modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych. Brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia udział w wydarzeniu.

13. W przypadku konieczności spełnienia specjalnych warunków uczestnictwa oraz
zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas imprezy, Uczestnik
zobowiązany jest do zapoznania się z nimi na etapie wyboru oferty i rejestracji udziału
oraz dostosowania się do wymagań Partnera realizującego imprezę.
14. W trakcie trwania imprezy Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich
zaleceń Partnera oraz osób przez niego wskazanych.
15. Udział w imprezach przysługuje:
1) w przypadku imprez, na które obowiązuje limit miejsc - osobom, które otrzymały
wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w wybranym wydarzeniu,
2) w przypadku imprez, na które nie obowiązuje limit miejsc – osobom, które zgłoszą
się we wskazanym przez Organizatora czasie i miejscu,
z wyjątkiem osób znajdujących się pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
16. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezach na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi opiekę.
17. Uczestnicy z chwilą rejestracji i zapisu na wybrane imprezy udzielają zgody na
nieodpłatne
nagrywanie,
fotografowanie,
filmowanie
oraz transmitowanie,
rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z promocją czy
relacją przedstawiającą imprezę. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia wobec Organizatora.
18. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator,
a od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sezon.lublin.eu, a wszelkie
dodatkowe informacje o Sezonie Lublin 2018 można uzyskać w Biurze Obsługi Sezonu
Lublin pod numerem telefonu 662 962 915 lub 662 962 949 oraz po wysłaniu na adres
e-mail: sezon@lublin.eu prośby o udostępnienie Regulaminu.
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