
REGULAMIN EVENTU 

„DepilPlaża Sezon 2020 Sopot” 
§ 1 

Organizator i czas trwania eventu 

1. Organizatorem eventu jest Brown Sugar Esthetical Marta Szymczak z siedzibą w 05-502 
Kamionce, Piaseczno przy ul. Zaleśna 1 J, NIP 521 315 02 00, REGON 140799575, zwany 
dalej „Organizator” – właściciel marki DepilConcept Polska. 

2. Event odbywa się w dniach 1-2.08.2020 r. .w godzinach 9:00 – 16:30 na terenie 

MOSiR Sopot (przy Molo w Sopocie).  

3. Event odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§ 2. 

Warunki uczestnictwa w evencie 

1. Uczestnikami eventu mogą być dorośli chcący skorzystać z konsultacji, porad 
dotyczących pielęgnacji skóry, trwałej depilacji oraz dzieci od lat 3 wyłącznie pod opieką 
rodziców lub prawnych opiekunów.  

§ 3. 

Zasady eventu 

1. Uczestnicy otrzymują możliwość skorzystania ze strefy konsultacji i relaksu DepilPlaża – 
komfortowe leżaki, krem ochronny SPF 50 oraz gadżety reklamowe.  

2. Podczas trwania eventu będą prowadzone panele dyskusyjne oraz konsultacje.  

3. W strefie nie będzie odbywała się sprzedaż produktów lub usług. 

4. Uczestnicy i pracownicy zobowiązani są do noszenia w strefie maseczek, dezynfekcji rąk, 
zachowania odstępu między uczestnikami. 

5. Maksymalna liczba osób w strefie: 14. 12 leżaków oraz 2 miejsca w namiocie. W 
przypadku zajęcia miejsc wymagane jest oczekiwanie w bezpiecznej odległości przed 
wejściem do strefy.  

6. Uczestnicy Strefy DepilPlaża wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na 
materiałach foto i wideo organizatora.  

§ 4. 

Uczestnicy 

1. Małoletni Uczestnicy eventu znajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów. 



2. Na terenie eventu przebywają tylko Uczestnicy oraz pracownicy Organizatora w 
przyległej do terenu eventu strefy.  

3. Liczba uczestników eventu nie może przekraczać 14 osób w tym samym czasie, w strefie. 
W przypadku większej liczby wymagane jest oczekiwanie przed wejściem na strefę.  

4. Ze względów bezpieczeństwa na terenie eventu zabrania się: 

· wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt, 

· wnoszenia i spożywania napojów i posiłków, 

· niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia, 

· wynoszenia elementów wyposażenia, 

· biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających 
przebieg eventu. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie Uczestnika, który 

nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu. 

 

7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika eventu 
odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub w przypadku osoby małoletniej jego prawny 
opiekun / ponoszą jego prawni opiekunowie. 

8. Event DepilPlaża Sopot 2020 – jest imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana 
foto relacja zawierająca wizerunek Uczestników lub ich opiekunów (dalej jako „Zdjęcia”, 
„Wideo”). Uczestnicy i opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i 
według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich osobie trzeciej. 

 

§ 5. 

Reklamacje 

1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 
 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego eventu jest do wglądu na terenie eventu – DepilPlaża 2020 w dniu 
1-2.08.2020 oraz dostępny jest na stronie www.depilconcept.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z 



ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia 

eventu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie 

internetowej www.depilconcept.pl 

3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w 

niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o evencie dostępne w materiałach 

reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. 

4. Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady eventu 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 7. 

 

Kontakt 

Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: k.micialkiewicz@depilconcept.pl lub 

pod nr tel: 600 026 759 


