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REGULAMIN WYDARZEŃ 

ŚNIADANIA CZWARTKOWE i DZIEŃ BUDOWLAŃCA 

 

 

Definicje 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady  udziału  Wystawców oraz 

Klientów w cyklu Wydarzeń pod nazwą „Śniadania Czwartkowe” oraz Wydarzeniu pod nazwą „Dzień 

Budowlańca”, które mają na celu reklamę oraz promocję Organizatora, Wystawców, a także 

materiałów budowlanych/ wykończeniowych sprzedawanych przez Organizatora oraz Wystawców.  

2. Organizatorem Wydarzeń jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy     00-716), przy 

ul. Bartyckiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr 0000106056 oraz do Rejestru BDO pod nr 000024178, NIP 844–18–09–717, REGON: 790315559;  

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) „Cyklu Wydarzeń” – należy przez to rozumieć Wydarzenia mające  na celu reklamę oraz 

promocję Organizatora, Wystawców a także materiałów budowlanych / wykończeniowych 

sprzedawanych przez Organizatora oraz Wystawców, organizowane przez KIM Sp. z o.o. na terenie 

znajdującym się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 114, w okresie od dnia 12.05.2022 r. do 

dnia15.09.2022r., w każdy czwartek w godz. 6:00-12:00 (za wyjątkiem dni świątecznych) oraz 

„Dzień Budowlańca” organizowany w dniu 22 września 2022 r. w godzinach 6.00-14.00;  

2) „Wydarzeniu” – należy przez to rozumieć Śniadanie Czwartkowe realizowane na terenie, do 

którego tytuł prawny posiada KIM Sp. z o.o., znajdującym się w Warszawie przy ul. Bartyckiej 114, 

organizowane w każdy czwartek w okresie od dnia 12.05.2022.r. do dnia 15.09.2022 r. w godzinach 

6:00 - 12:00 oraz Dzień Budowlańca obchodzony jako święto pracowników budownictwa w dniu 

22.09.2022 r. w godzinach od  6.00 do 14.00; 

3) „Organizatorze” – należy przez to rozumieć  KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 00–716), 

przy ul. Bartyckiej 114, kapitał zakładowy 3.500.00,00 PLN; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

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

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106056 oraz do Rejestru BDO 

pod nr 000024178, posiadającą NIP: 844–18–09–717, REGON: 790315559;  

4) „Uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w dniu organizacji Wydarzenia 

przebywa na terenie, do którego tytuł prawny posiada Organizator, w Warszawie przy ul. Bartyckiej 

114, przy czym wejście na teren Organizatora oznacza akceptację Regulaminu wywieszonego do 

publicznej wiadomości w widocznym miejscu;  

5) „Wystawcy” – należy przez to rozumieć osobę prawną wpisaną do właściwego rejestru, jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wpisaną do właściwego rejestru, osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 

która złożyła pisemne zamówienie na realizację usługi na podstawie przedstawionej przez 

Organizatora pisemnej oferty.   
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Postanowienia ogólne 

§ 2 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa podstawowe prawa i obowiązki Organizatora, 

Wystawców oraz Uczestników Wydarzenia.  

2. Osoba fizyczna, która podjęła decyzję o uczestniczeniu w Wydarzeniu, zobowiązana jest do 

zapoznania się z Regulaminem wywieszonym w widocznym miejscu oraz bezwzględnego 

przestrzegania jego postanowień. 

3. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu osoba fizyczna zobowiązana  jest do 

niezwłocznego opuszczenia terenu, na którym przebiega Wydarzenie.    

4. Wydarzenia pod nazwą „Śniadania Czwartkowe” organizowane przez Organizatora  w okresie od 

dnia  12.05. do dnia 15.09.2022 r. w każdy  czwartek, w godzinach 6:00 - 12:00 mają na celu reklamę 

oraz promocję Organizatora, Wystawców a także materiałów budowlanych/wykończeniowych 

sprzedawanych przez Organizatora oraz Wystawców.  

5. Wydarzenie pod nazwą „Dzień Budowlańca” ma na celu reklamę oraz promocję Organizatora, 

Wystawców oraz materiałów budowlanych/wykończeniowych sprzedawanych przez Organizatora 

i Wystawców, a także uroczyste obchody święta pracowników budownictwa w dniu 22.09.2022 r. 

w godzinach 6.00 - 14.00.  

6. Wydarzenia mają charakter otwarty przez co rozumie się ich dostępność dla  klientów. 

7. Organizator zastrzega, iż na terenie, na którym organizowane jest Wydarzenie istnieje ograniczona 

ilość miejsc, co może spowodować ograniczenia w zakresie wstępu.   

 

Uprawnienia i obowiązki Organizatora oraz Uczestników 

§ 3 

 

1. Organizator ma prawo ograniczyć wstęp na teren Wydarzenia, jeśli liczba osób przebywających na 

terenie Organizatora utrudnia poruszanie się klientom lub stwarza zagrożenie spowodowania 

wypadku, wynikającego między innymi z ograniczonej liczby miejsc parkingowych.  

2. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek przestrzegania reguł porządkowych oraz 

poszanowania mienia znajdującego się na terenie, o którym mowa w §1 ust.3 pkt 2.  

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

c) napojów alkoholowych, 

d) środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie działających 

środków. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione bez dozoru 

właściciela na terenie Wydarzenia.  

5. Za szkody na osobach lub/i w mieniu Uczestników, powstałe w trakcie Wydarzenia, Organizator 

ponosi odpowiedzialność jedynie wówczas, gdy powstaną one z jego winy oraz pozostają 

w bezpośrednim związku przyczynowym z organizacją Wydarzenia.  

6. Małoletni Uczestnicy Wydarzenia mogą znajdować się na terenie Wydarzenia wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich. 

7. Zakazuje się wstępu na teren Wydarzenia psów oraz innych zwierząt.  
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8. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu oraz przebywania na terenie Wydarzenia osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków; 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały lub substancje; 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub/i porządku Wydarzenia; 

d) osobom małoletnim, które nie znajdują się pod opieką osoby pełnoletniej.   

9. Zabrania się: 

a) wstępu na obszary oznaczone tabliczką, na której widnieje napis o treści: „Nieupoważnionym 

Wstęp Wzbroniony”; 

b) sprzedawania, reklamowania, promowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych 

bez pisemnej zgody Organizatora Wydarzenia.  

10. Uczestnicy Wydarzenia są uprawnieni do: 

a) niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (w Sekretariacie KIM Sp. z o.o.) informacji na temat 

poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie trwania Wydarzenia;  

b) składania pisemnych skarg, które zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni 

licząc od dnia ich doręczenia; 

c) składania w każdym czasie pisemnego wniosku o usunięcie wizerunku ze zdjęcia, filmu, zapisu 

wideo prezentowanego przez Organizatora w mediach, w tym w social mediach oraz na 

stronach internetowych Organizatora, o ile w ocenie osoby uczestniczącej w Wydarzeniu, jej 

wizerunek został upubliczniony z naruszeniem § 4 Regulaminu.  

 

§ 4 

 

Organizator ma prawo do upubliczniania wizerunku osób uczestniczących w Wydarzeniu stanowiącej 

jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz wywieszony został  przy wejściu na teren 

Wydarzenia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, 

że zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników wydarzeń.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, przerwania lub odwołania Wydarzenia bez 

wcześniejszego uprzedzenia Uczestników w każdym czasie, bez podania przyczyny.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas określony do dnia 22 września 2022 r.    

 


