REGULAMIN
1. Wrocławski Dzień Escape Roomów będzie dalej nazywany Wydarzeniem.
2. Wydarzenie odbędzie się dnia 10 marca 2019 roku.
3. Każdy członek drużyny dokonującej rezerwacji jednego z pokojów biorących udział w Wydarzeniu ma
obowiązek zapoznania się i przestrzegania regulaminu Wydarzenia.
4. Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu
firmy w której pokoju dokonała rezerwacji.
5. Aby uzyskać możliwość rezerwacji terminu należy wziąć udział w wybranym konkursie spośród
organizowanych przez Partnerów akcji lub konkursów zamieszczanych na Facebookowym fanpage’u
WrocLovEscape, w których do wygrania będą kody niezbędne do dokonania rezerwacji.
6. Do każdego kodu przypisane jest IMIĘ i NAZWISKO osoby, która kod wygrała. Osobą składającą
rezerwację musi być osoba do której przypisany jest kod i MUSI być ona członkiem drużyny. Nie ma
możliwości oddania kodu innej osobie. Zabrania się również sprzedaży kodów osobom trzecim.
7. Osoba rezerwująca wizytę w jednym z pokojów biorących udział w Wydarzeniu ma obowiązek podać
imiona i nazwiska wszystkich osób wchodzących w skład drużyny, numer telefonu kontaktowego, adres
e-mail oraz liczbę osób biorących udział w grze.
8. Każdy członek drużyny biorący udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku
w postaci zdjęć wykonanych po odbytej grze oraz na filmie krótkometrażowym dokumentującym
Wydarzenie, które mogą być publikowane na Facebooku, stronie internetowej www.wroclovescape.pl ,
Youtubie oraz Instagramie.
9. Każda osoba może wziąć udział w Wydarzeniu jednorazowo, tj. odbyć grę w jednym wybranym
pokoju. W celu weryfikacji, czy dana osoba nie odwiedziła już innego pokoju w ramach Wydarzenia
obsługa może poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, w postaci np.
legitymacji studenckiej.
10. Administratorem danych osobowych jest każdorazowo firma w której pokoju dokonano rezerwacji.
Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w
związku z udziałem we Wrocławskim Dniu Escape Roomów.
A. Dane osobowe takie jak imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek przetwarzane
będą w celu weryfikacji przestrzegania zasady jednorazowego udziału w Wydarzeniu.
B. Podanie danych jest dobrowolne. Jest to warunek konieczny udziału w Wydarzeniu, w
związku z czym odmowa skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa.
C. Przekazane dane można zmienić, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W
przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Każdy Escape Room określa indywidualnie, które pokoje udostępnia w Wydarzeniu. Lista Escape
Roomów biorących udział dostępna jest na stronie www.wroclovescape.pl.
12. Aby dokonać rezerwacji należy zarejestrować swój adres e-mail na stronie www.wroclovescape.pl i
podać uzyskany wcześniej kod umożliwiający rezerwację.
13. Rezerwacji dokonać może jedynie osoba pełnoletnia.
14. Po złożeniu rezerwacji nie będzie można zmienić pokoju, godziny wizyty, ani danych członków
drużyny, czy osoby rezerwującej, tj. nie będzie możliwości wprowadzenia w niej jakichkolwiek zmian.
15. Dopuszczalny wiek uczestników jest określony indywidualnie dla każdego z pokojów. Jednocześnie
osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą wziąć udział w Wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką co
najmniej jednej osoby dorosłej.
16. Przed przystąpieniem do gry osoba obsługująca przedstawi zasady obowiązujące podczas pobytu w
pokoju. W przypadku łamania zasad przez uczestników gry obsługa ma prawo do natychmiastowego
przerwania gry.
17. Minimalna i maksymalna liczba osób grających w danym pokoju jest indywidualna dla każdego z
nich, należy zwrócić na to uwagę przy składaniu rezerwacji. Liczba graczy biorących udział w grze nie
może być mniejsza, ani większa od ustalonej przez właściciela pokoju.
18. Niedozwolone jest uczestnictwo w Wydarzeniu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających. Ostateczna ocena trzeźwości leży po stronie obsługi danego pokoju.
19. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu Wydarzenia i/lub
Regulaminu firmy w której pokoju odbywać ma się gra, osoba obsługująca może odmówić przyjęcia
grupy.
20. Na grę w zarezerwowanym pokoju należy przyjść nie wcześniej i nie później niż 10 minut przed
wyznaczonym czasem gry. Jest to czas niezbędny na wytłumaczenie zasad gry. W przypadku
wcześniejszego przybycia konieczne może być oczekiwanie na wejście do lokalu, a w przypadku
spóźnienia obsługa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu gry o czas spóźnienia.
21. W przypadku wystąpienia losowych czynników uniemożliwiających odbycie gry firmy mają prawo
do odwołania rezerwacji.
22. Bezpośrednio przed przystąpieniem do gry konieczne będzie podpisanie powyższego regulaminu oraz
zgody na publikację wizerunku.

