Regulamin Festiwalu Kundalini Jogi 

Uiszczając festiwalową opłatę wspierającą akceptuję Regulamin Festiwalu Kundalini Jogi, w ramch którego:


oświadczam, że podczas uczestnictwa w Festiwalu ponoszę pełną odpowiedzialność związaną z tą praktyką,
zarówno w stosunku do mojej osoby, jak i osoby będącej pod moją opieką. Rozumiem potencjalne ryzyko
związane z praktyką kundalini jogi wg. przekazu Yogi Bhajana.



oświadczam, że zrzekam się roszczeń z tytułu jakichkolwiek strat, poniesionych kosztów, wydatków, zobowiązań,
uszkodzeń mienia, kontuzji fizycznych i psychicznych zaistniałych w czasie lub/i w związku z moim udziałem w
Festiwalu lub/i udziałem w nim osoby będącej pod moją opieką.



oświadczam, że jeżeli wystąpią u mnie lub/i osoby będącej pod moją opieką jakiekolwiek objawy choroby (w tym
wirusa SARS-CoV-2), nie weźmę udziału w Festiwalu i natychmiastowo poinformuję o tym osobę wyznaczoną
przez organizatora to jest Karolinę Kwiatkowską nr telefonu 606 608 417



zrzekam się prawa wytoczenia jakiegokolwiek powództwa wynikającego lub mogącego wynikać z mojego udziału
w Festiwalu lub/i udziału w nim osoby pozostającej pod moją opieką w stosunku do organizatorów Festiwalu,
instruktorów kundalini jogi oraz prowadzących warsztaty podczas Festiwalu.



akceptuję i rozumiem, że w trakcie uczestnictwa w Festiwalu nikt nie daje mi żadnych gwarancji bezpieczeństwa
w stosunku do mojej osoby, osoby pozostającej pod moją opieką i mojej własności.



wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 3HO Polska z siedzibą w
Sopocie w związku z uczestnictwem w Festiwalu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we
(Rodo/GDPR). Zgoda ta obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie tych danych celem udziału w Festiwalu. Zgoda ta dotyczy także przetwarzania danych
osoby pozostającej pod moją opieką i uczestniczącej w Festiwalu.



wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego oraz osoby będącej pod moją opieką przez
osoby wyznaczone przez organizatora Festiwalu do promowania Kundalini Jogi w szczególności poprzez
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Informacje związane z danymi osobowymi są potrzebne dla organizatora VII Festiwalu Jogi Kundalini wg. przekazu Yogi
Bhajana 02-06 /06 /2021 w Centrum Promocji Zdrowia w Tarasce (zwanym dalej Festiwalem) oraz stanowią dane
osobowe objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

