Regulamin akcji „Przejazd z MasterCard”

1. Akcja „Przejazd z MasterCard” („Akcja”) jest organizowana przez Fundację OFF CAMERA
z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, KRS nr 0000428063
(„Organizator”), w związku z organizowaną przez Fundację OFF CAMERA jedenastą edycją
NETIA OFF CAMERA Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego, odbywającą się
w Krakowie w dniach 27 kwietnia - 6 maja 2018 r. („Festiwal”). Partnerem tytularnym Akcji
jest MasterCard („Partner”).
2. Akcja zostanie przeprowadzona w okresie Festiwalu, w godzinach od 15.00 do 22.00 w
każdym dniu Festiwalu i polega na możliwości skorzystania z darmowych przejazdów
specjalnie oznakowanymi meleksami, tj. w szczególności logotypem Mastercard („Meleksy”)
na trasie: Róg ul. Św Anny i Wiślnej - św. Tomasza (kino ARS) - Plac Szczepański - ul. Rajska 12
(MOS) – Dolnych Młynów 10 (Tytano) w ruchu wahadłowym.
3. Przewozy realizowane będą przez Janusza Rudnika, prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Janusz Rudnik Firma Handlowo - Usługowa, adres: ul. Cieślewskiego 11/43, 31-467
Kraków, NIP: 677-105-11-97, na podstawie umowy zawartej z Organizatorem.
4. Akcja jest skierowana wyłącznie do uczestników Festiwalu będących jednocześnie
posiadaczami kart płatniczych Mastercard lub Maestro („Karta”).
5. Skorzystać z darmowego przejazdu może osoba fizyczna, o ile przed zajęciem miejsca w
Meleksie okaże kierowcy dowód uczestnictwa w Festiwalu (w postaci ważnego w dniu
przejazdu biletu lub akredytacji) oraz Kartę.
6. Z uwagi na ograniczoną liczbę Meleksów oraz miejsc w Meleksach, Organizator nie
gwarantuje dostępności miejsc w Meleksach dla wszystkich osób spełniających warunki do
darmowego korzystania z Meleksów, w których miejsca będą zajmowane w zależności od ich
dostępności w danym Meleksie i według kolejności przybycia na dany przystanek Meleksu. W
przypadkach spornych, decyzję podejmują kierowcy Meleksów.
7. Uczestnik korzystający z przejazdu Meleksem zobowiązany jest do zachowania ostrożności i
środków bezpieczeństwa oraz do stosowania się do poleceń kierowcy.
8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, w tym osoby pozostające pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub
usunięte z pojazdu.
9. Organizator nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek szczególnej odpowiedzialności w stosunku
do osób korzystających z Meleksów, poza odpowiedzialnością wynikającą z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
10. Do wszystkich postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość
(jurysdykcję) sądów polskich.
11. Organizator zastrzega możliwość zmian niniejszego Regulaminu.

