
 
 

 

              

            

  REGULAMIN WYDARZENIA 

PHOTO DAY #ŁKA. KOLEJ OD ZAPLECZA 

 

§1 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady uczestnictwa w wydarzeniu 

Photo Day #ŁKA. Kolej od Zaplecza (zwanym dalej: Wydarzeniem) 

 

2. Organizatorami wydarzenia są: 

 

a) Łódzka Kolej Aglomeracyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Łodzi (90 – 051), ul. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 

Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000359408, NIP: 7252025842, REGON: 100893710 

(zwanym dalej: ŁKA); 

 

b) Stadler Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Siedlcach (08 – 110), ul. Targowa 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

Wydział XIV Gospodarczy pod nr 0000270449, NIP: 8212477136, 

REGON: 140761578 (zwanym dalej: Stadler); 

 

c) Portal internetowy www.komunikacjazbiorowa.pl – Blog „Zbiorowa 

Komunikacja w Mieście Łodzi”. 

 

zwanymi dalej łącznie „Organizatorami” bądź oddzielnie „Organizatorem”. 

 

3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2015r. 

 

4. Biorąc udział w Wydarzeniu, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie 

Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

2. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 9 

roku życia przebywające pod opieką osoby pełnoletniej. 

 

 

http://www.komunikacjazbiorowa.pl/


 
 

 

 

3. Warunkiem Uczestnictwa w Wydarzeniu jest wysłanie zgłoszenia drogą 

elektroniczną na adres: promocja@lka.lodzkie.pl. W zgłoszeniu należy podać 

imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail. Osoby niepełnoletnie 

zgłaszają pełnoletni opiekunowie. 

 

4. Rejestracja zostanie zakończona w dniu 25 lutego 2015r. o godz. 12:00. 

Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową. 

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie ograniczenie liczby osób uczestniczących w 

Wydarzeniu do 60 osób. 

 

6. O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

7. W dniu Wydarzenia uczestnicy będą zobowiązani do podpisania Formularza 

Zgłoszeniowego potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem  

i przestrzeganie jego zasad. 

 

8. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

Organizatorów oraz oznakowania obowiązującego na terenie Zaplecza. 

 

9. Zabrania się udziału w Wydarzeniu osobom pod wpływem alkoholu oraz 

innych środków odurzających jak również spożywania alkoholu oraz innych 

środków odurzających podczas trwania Wydarzenia. 

 

10. W trakcie trwania Wydarzenia Uczestnicy poruszają się zgodnie  

z wyznaczoną przez Organizatorów trasą i programem. 

 

11. Urządzenia oraz pojazdy znajdujące się na terenie Zaplecza Technicznego 

obsługiwane są tylko przez osoby do tego uprawnione. 

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wydarzenia. 

 

2. Wszelkie informacje o Wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast 

zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na 

podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizatorzy będą dążyć do rozwiązania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy na drodze 

negocjacji. 

 

4. Obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod 

adresem: www.lka.lodzkie.pl 

mailto:promocja@lka.lodzkie.pl
http://www.lka.lodzkie.pl/


 
 

 

 

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie  

z istotnych przyczyn, niezależnych od Organizatorów, wynikających  

z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie 

pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn 

niezależnych od Organizatorów wynikających z uzasadnionych obiektywnie 

okoliczności. W przypadku odwołania Wydarzenia, Uczestnicy zostaną o tym 

poinformowani drogą mailową na adres wskazany w wypełnionym formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

 


