
Regulamin Wykładu pt.: „Mindfulness. Czym jest i jakie daje korzyści” 
20.08.2019 r. 

Poniższy regulamin został stworzony przez organizatorów wykładu „Mindfulness. 
Czym jest i jakie daje korzyści” - Stowarzyszenie Szkoła Medytacji i Samorealizacji,
w trosce o komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, dlatego prosimy 
o zapoznanie się z nim:

1. Organizatorem wykładu „Mindfulness. Czym jest i jakie daje korzyści” jest 
Stowarzyszenie Szkoła Medytacji i Samorealizacji, 41-400 Mysłowice, ul. Kor-
moranów 12, KRS: 0000773231, NIP: 6631833770, Regon: 260267842.

2. Wszystkie osoby biorące udział w wykładzie są zobowiązane do przestrzegania 
niniejszego regulaminu.

3. Wykład „Mindfulness. Czym jest i jakie daje korzyści” odbywa się w dn. 20 
sierpnia 2019 r. na terenie Katowice Miasto Ogrodów, przy Placu Sejmu Ślą-
skiego 2 w Katowicach.

4. Uczestnictwo w wykładzie jest nieodpłatne, bez możliwości wcześniejszej re-
zerwacji miejsc. Rejestracja prowadzona na fan page wydarzenia służy jedynie 
celom orientacyjnym, co do zainteresowania tematem spotkania. Rejestracja w 
wydarzeniu nie jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca. Decyduje kolejność 
przybycia. 

5. Ze względów bezpieczeństwa nie można zajmować miejsc w sektorach do tego 
nie przeznaczonych, w szczególności stanowiących drogi ewakuacji. Uczestni-
cy obowiązani są bezwzględnie dostosować się do poleceń organizatorów i 
ochrony.    

6. Uczestnictwo w wykładzie jest dobrowolne. Informacje odnośnie spotkania 
umieszczone są na stronie mantra.pl. 

7. Podczas trwania wykładu obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowa-
dzania i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków
lub innych środków o podobnym działaniu. Osoby nietrzeźwe 
i odurzone nie będą miały wstępu na wykład oraz muszą się liczyć 
z koniecznością opuszczenia terenu spotkania.

8. W przypadku podejrzenia posiadania przez uczestników substancji, których po-
siadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, organizatory mają 
prawo do zgłaszania tych przypadków właściwym organom Państwowym.

9. Na terenie miejsca spotkania obowiązuje zakaz stosowania przemocy zarówno 
fizycznej jak i słownej.



10. Zabrania się wnoszenia i używania jakichkolwiek narzędzi, materiałów 
i środków mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia innych osób.

11. Osoby zamierzające brać udział w wykładzie mogą zostać poproszone 
o umożliwienie przejrzenia ich rzeczy osobistych, pod kątem bezpieczeństwa, 
w celu upewnienia się czy rzeczy przez nie wnoszone nie stanowią zagrożenia 
dla innych uczestników wykładu. Odmowa możliwości sprawdzenia może wią-
zać się z brakiem możliwości wstępu na wykład. 

12. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań mogących naruszać wizerunek 
Stowarzyszenia, naruszających dobre imię wykładowcy czy też utrudniających 
organizację imprezy.

13. Zabrania się kolportażu i prezentacji jakichkolwiek materiałów reklamowych 
i informacyjnych bez pisemnej zgody Organizatora.

14. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej 
i innej bez zgody Organizatora.

15. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację wykładu w jakiejkolwiek formie 
(foto, audio, wideo) i jej dalsze wykorzystanie oraz publikację bez udzielenia 
pisemnej zgody Organizatora. 

16. Organizator wykładu może przetwarzać pozyskane w trakcie spotkania dane 
osobowe w celach informacyjnych, co do prowadzonych w przyszłości zajęć 
organizowanych przez Stowarzyszenie Szkoła Medytacji i Samorealizacji w 
Mysłowicach.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu spotkania, 
w formie fotorelacji przez uprzednio wskazane osoby. Utrwalanie może być 
wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących. 

18. W zakresie określonym ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi Or-
ganizator jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowa-
nia osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody tych 
osób. 

19. Udział w wykładzie oraz wejście na teren obiektu, na którym odbywać się 
będzie wykład, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie 
w Internecie oraz na portalach społecznościowych wizerunku utrwalonego 
podczas imprezy w  celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych 
i promujących. 

20. Organizator wykładu nie odpowiada za przedmioty należące do uczestników.



21. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów regulaminu skutkować 
może odmową wpuszczenia lub wyproszeniem osoby nie stosującej się do regu-
laminu wykładu. 


