Regulamin akcji „WF w FF”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji „WF w
FF” („Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Fabryka Formy S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Rolnej 16,
62-070 Dopiewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr KRS 0000355926, nr NIP 782-245-92-60, z kapitałem zakładowym
w wysokości 5.457.702,00 zł, który został w pełni opłacony („Organizator", „Fabryka Formy”)
3. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Zasady Akcji
1. Akcja „WF w FF” ma charakter społeczny, a jej głównym celem jest wsparcie szkół
w zakresie bezpłatnego udostępniania powierzchni klubów, w szczególności strefy fitness oraz
elementy pozostałych stref, Fabryki Formy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, w
ramach ich uatrakcyjnienia.
2. W ramach Akcji jej Organizator udostępni swoje kluby w dniach od poniedziałku do
piątku, w godzinach 12:00 – 15:00, dla zainteresowanych skorzystaniem z projektu szkół,
mieszczących się w miastach, w których zlokalizowane są Fabryki Formy.
4. Zajęcia w udostępnionych strefach prowadzone będą przez nauczyciela, który przyjdzie
do klubu z uczniami.
5. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów oraz sposób prowadzenia zajęć.
6.

Aby

przystąpić

do

Akcji

należy

wypełnić

formularz

zgłoszeniowy

na stronie https://fabryka-formy.pl/nie-zwalniaj-akcja-fabryki-formy-dla-szkol
W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie pracownik Fabryki Formy nawiąże kontakt
ze zgłoszoną szkołą i pomoże w ustaleniu terminu i godziny realizacji zajęć, rezerwacji oraz
potwierdzi dostępność stref.
7. Akcja komunikowana będzie na stronie internetowej Fabryki Formy i portalu Facebook.
8. Do Akcji dopuszczone zostaną wyłącznie szkoły spełniające wymogi niniejszego
Regulaminu.
9. Czas trwania akcji: rok szkolny 2019/ 2020

§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
https://fabryka-formy.pl/nie-zwalniaj-akcja-fabryki-formy-dla-szkol w okresie jej trwania.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Akcji i jej prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator.
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia.
6. Biorąc udział w akcji WF w FF szkoła akceptuje warunki regulaminu korzystania z klubów
Fabryka Formy.

