
 

 

REGULAMIN  

„Zwiedzanie bazy Kolei Śląskich” 

 

§ 1  

Wstęp 

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą 

„Zwiedzanie bazy Kolei Śląskich” (dalej: Wydarzenie), organizowanym przez Koleje Śląskie  

sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-074), przy ulicy Raciborskiej 58, NIP: 954-269-97-16  

(dalej: Organizator) 

§ 2  

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Wydarzenia (dalej: Uczestnik) może być wyłącznie: 

a. osoba pełnoletnia, posiadająca ważny dokument tożsamości umożliwiający jej 

identyfikację; lub  

b. osoba w wieku powyżej 15 lat, posiadająca pisemną zgodę opiekuna na uczestnictwo  

w Wydarzeniu oraz dokument umożliwiający jej identyfikację. Wzór zgody opiekuna   

na udział w Wydarzeniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 

c. osoba, która w dniu Wydarzenia ma mniej niż 15 lat – wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

2. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba, która dokonała rejestracji na Wydarzenie. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zasad 

obowiązujących w miejscu, w którym odbywa się Wydarzenie.  

4. Uczestnik nie stosujący się do zasad Regulaminu Wydarzenia zobowiązany jest do opuszczenia 

miejsca Wydarzenia na prośbę obsługi Wydarzenia, bez prawa ponownego wejścia. 

§ 3  

Rejestracja 

1. Dokonując rejestracji na Wydarzenie, Uczestnik akceptuje Regulamin. 

2. Rejestracji na Wydarzenie można dokonać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Kolei 

Śląskich pod adresem:  https://okazjonalne.kolejeslaskie.com/ 

3. Rejestracja upoważnia do jednorazowego wstępu na Wydarzenie w terminie i miejscu wskazanym 

na rejestracji. 

4. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik otrzyma na podany adres mailowy wiadomość zwrotną,  

którą jest zobowiązany okazać przedstawicielom Organizatora przed rozpoczęciem Wydarzenia. 

§ 4  

Wstęp na teren Wydarzenia 

1. Wstęp na teren Wydarzenia ma wyłącznie osoba posiadająca dokument potwierdzający tożsamość 

oraz wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji z zastrzeżeniami wymienionymi w §2 ust.  

1-4. 

2. Wstęp na teren Wydarzenia możliwy jest wyłącznie w kamizelkach odblaskowych, a także –  

w niektórych przypadkach - w kasku, który Uczestnik zobowiązany jest posiadać na sobie podczas 

zwiedzania. Kaski i kamizelki odblaskowe zapewnia Organizator. 

3. Obsługa Wydarzenia może odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom: 



 

 

a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków 

psychotropowych lub innych o podobnym działaniu,  

b. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, 

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub mogącym w inny sposób stwarzać 

zagrożenie dla innych Uczestników Wydarzenia, 

d. posiadającym niebezpieczne przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie dla Obsługi  

i Uczestników Wydarzenia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeglądania zawartości bagaży i odzieży uczestników przez 

Obsługę Wydarzenia w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty niedozwolone  

w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5  

Zakazy 

 

1. Uczestnikom zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla 

siebie i innych osób. Ponadto Uczestnikom zabrania się: 

a. niszczenia przedmiotów wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia, 

b. wprowadzania na teren Wydarzenia zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów 

asystujących, 

c. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia 

przedmiotów, 

d. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej, 

e. wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających.  

2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników, do których mają wyłącznie 

Obsługa Wydarzenia oraz pracownicy Organizatora. 

3. Zabrania się robienia zdjęć w miejscach nieprzeznaczonych dla Uczestników i ich późniejszej 

publikacji. 

4. Zabrania się przebywania na terenie Wydarzenia osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym 

pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża 

bezpieczeństwu innych uczestników Wydarzenia, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte 

normy zachowania w miejscach publicznych. Obsługa Wydarzenia ma prawo do usunięcia takich 

osób z terenu Wydarzenia bez prawa do ponownego wejścia.  

5. Na terenie Wydarzenia zakazane jest używanie profesjonalnych urządzeń rejestrujących 

audio/wideo oraz profesjonalnych aparatów fotograficznych. 

6. Oprócz usunięcia Uczestnika z terenu Wydarzenia za złamanie zakazów wymienionych  

w niniejszym paragrafie, Organizator ma prawo żądać od Uczestnika odszkodowania w wysokości 

stosownej do poniesionych strat. 

§ 6  

Przebieg Wydarzenia 

1. Podczas Wydarzenia Uczestnicy będą mogli zwiedzić bazę Organizatora. 

2. Przed rozpoczęciem zwiedzania Uczestnik otrzyma Identyfikator, który należy posiadać na sobie 

przez cały okres przebywania na terenie Wydarzenia. Brak Identyfikatora uzasadnia usunięcie 

Uczestnika z terenu Wydarzenia. 

3. Zwiedzanie będzie odbywało się wyłącznie w kilkunastoosobowych grupach pod nadzorem 

przedstawiciela Organizatora. Uczestnik nie może samodzielnie poruszać się po terenie 

Wydarzenia. 



 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie 

będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie jego zobowiązań jest 

niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 

wyższa stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 

dostarczających energię elektryczną.  

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

 

1. Wejście na teren Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w  związku 

z produkcją, reklamowaniem lub używaniem filmu i zdjęć z Wydarzenia. 

2. Zgoda ta dotyczy zarówno utrwalania przebiegu Wydarzenia w związku z zapewnieniem 

jej bezpieczeństwa zgodnie z prawem (w szczególności nagrania z monitoringu), jak i utrwalania 

przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące w celach niezwiązanych bezpośrednio  

z zapewnieniem bezpieczeństwa Wydarzenia. Organizator może korzystać z takiego utrwalenia 

lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie w każdej 

formie (licencja niewyłączna). Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji oraz do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wyżej wymienionego 

utrwalenia.  

3. Wszystkie osoby, uczestniczące w Wydarzeniu, mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować  

i przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może 

być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.kolejeslaskie.pl. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników na ciele  

i mieniu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, zagubione 

lub skradzione na terenie Wydarzenia.  

7. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdej chwili publikując 

każdorazowo nową wersję na stronie www.kolejeslaskie.pl. Zmiany wchodzą w życie w dniu 

publikacji.  

8. Organizator ma prawo do zmiany daty i godziny Wydarzenia umieszczając stosowną informację 

na stronie www.kolejeslaskie.pl. 

9. Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyn. 

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU 

 

PISEMNA ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja, niżej podpisany(a): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

wyrażam zgodę na uczestnictwo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka) 

w wydarzeniu zwiedzania bazy spółki Koleje Śląskie.  

 

 

……………………………………………………………………………………… 

(miejscowość i data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Raciborskiej 58 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iodo@kolejeslaskie.pl 
3) Dane osobowe  w postaci imienia i nazwiska dziecka będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia 

pt. „Zwiedzanie bazy KŚ” podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).  
4) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora oraz podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa.  
5) Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody. 
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie oraz prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych; 
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne. 
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 


