Regulamin „AKCJI PRZYTUL PSISKO”
1. Akcja „Przytul Psisko” polega na zrobieniu uczestnikom zdjęć z psami na terenie Schroniska dla
Psów „Azyl” w Cieszynie. Zdjęcie wykonuje pracownik Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ma ono
wyłącznie charakter promocyjny w celu znalezienia domu zwierzętom przebywającym w
Schronisku dla Psów.
2. Organizatorem jest Urząd Miejski w Cieszynie przy współpracy ze Schroniskiem dla Psów „Azyl”
w Cieszynie.
3. Zdjęcia zrobione do Akcji „Przytul Psisko” będą wykorzystywane do publikacji medialnej
zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
4. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za uczestników Akcji „Przytul Psisko”
5. Uczestnikiem Akcji „Przytul Psisko” może być każdy chętny, warunkiem jest jedynie
dostarczenie wymaganej zgody - załącznik nr 1 Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu.
6. Uczestnikiem Akcji „Przytul Psisko” może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że
dostarczy Organizatorowi podpisaną przez opiekuna prawnego lub rodzica zgodę - załącznik nr
2 Regulaminu na uczestnictwo w Akcji „Przytul Psisko” oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku
w mediach.
7. Informacje, zgody oraz termin organizacji Akcji „Przytul Psisko” można uzyskać również w
Biurze Promocji, Informacji i Turystyki, Urząd miejski w Cieszynie, pokój 103, tel. 33 479 42 49,
wr@um.cieszyn.pl
8. Regulamin oraz zgody są dostępne na stronie http://www.um.cieszyn.pl oraz na
http://cieszyn.pl
9. Wzięcie udziału w Akcji „Przytul Psisko” jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
10. Informację o numerze Wiadomości Ratuszowych w których ukaże się konkretne zdjęcie
uczestnik może uzyskać od Organizatora.
11. Zwierzęta do zdjęć wyznacza pracownik schroniska. Wszystkie zwierzęta wyprowadzane do
zdjęć mają aktualne obowiązujące szczepienia.
12. Zwierzęta do zdjęcia wydaje oraz odbiera pracownik schroniska.
13. Ze względów organizacyjnych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju zwierząt w
schronisku psy do zdjęcia przekazywane są przy bramie schroniska, tam również zrobione
zostaje zdjęcie. Uczestnicy na teren schroniska wchodzą wyłącznie za zgodą pracownika
schroniska oraz na własną odpowiedzialność.
14. W trakcie robienia zdjęć obowiązuje całkowity zakaz spuszczania psów ze smyczy.
15. Ilość przekazywanych psów do zdjęcia jest zależna od ilości uczestników Akcji „Przytul Psisko”.
16. Wszelkie problemy, uwagi i wnioski należy zgłaszać do pracownika Urzędu Miejskiego
koordynującego Akcję „Przytul Psisko”.
17. Podczas sesji zdjęciowej należy zachować maksymalną dbałość o bezpieczeństwo psa, oraz o
to aby pies nie wyrwał się lub nie wypiął z szelek czy obroży.
18. W przypadku mijania się z innymi psami należy zachować bezpieczną odległość. Pozwoli to na
uniknięcie zachowań agresywnych ze strony psów.
19. Uczestnik może wnioskować do Organizatora o wydanie certyfikatu potwierdzającego
uczestnictwo w „Akcji Przytul Psisko”. Dane do kontaktu są podane w pkt 7 Regulaminu.

Załącznik nr 1 Regulaminu.
(osoba pełnoletnia)

Zgoda na utrwalenie oraz wykorzystywanie wizerunku

……………………………………………………………………………………………………….
( Imię i nazwisko uczestnika )

Wyrażam Gminie Cieszyn zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz
terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w dniu ……………………...podczas
uczestnictwa w akcji „ Przytul psisko”.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalenie, obróbka i
powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzy na których utrwalono wizerunek oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami , rozpowszechnianie oraz publikowanie
w Informatorze Urzędu Miejskiego w Cieszynie „Wiadomości Ratuszowe” w wersji papierowej i
elektronicznej.

……………………………………………………………………….
(data, podpis uczestnika)

Załącznik nr 2 Regulaminu.
(osoba niepełnoletnia)

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) w akcji „Przytul psisko” na
terenie schroniska dla zwierząt Azyl w Cieszynie przy ulicy Cichej 10 w godzinach …………................, w
dniu…………………….……Równocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a iż Gmina Cieszyn nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za uczestników akcji „Przytul psisko”.

……………………………………………………………….
(data, podpis opiekuna)

Zgoda na utrwalenie oraz wykorzystywanie wizerunku

……………………………………………………………………………………………………….
( Imię i nazwisko opiekuna )

…………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam Gminie Cieszyn zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz
terytorialnie wykorzystanie wizerunku utrwalonego w dniu ……………………...podczas uczestnictwa w
akcji „ Przytul psisko”.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalenie, obróbka i
powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzy na których utrwalono wizerunek oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami , rozpowszechnianie oraz publikowanie
w Informatorze Urzędu Miejskiego w Cieszynie „Wiadomości Ratuszowe” w wersji papierowej i
elektronicznej.

……………………………………………………………………….
(data, podpis opiekuna)

