
REGULAMIN KAWIARENKI NAPRAWCZEJ  

- MOBILNEGO PUNKTU NAPRAWY RZECZY  

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia pod nazwą Kawiarenka Naprawcza, zwanego 

dalej Wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się napraw uszkodzonego drobnego 

sprzętu AGD/RTV, elektroniki, roweru, biżuterii, ubrań lub innych rzeczy wskazanych 

przez Organizatora.  
2. Organizatorami Wydarzenia są: 

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste z siedzibą w Krakowie, os. Handlowe 8/92, 31-936 

Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000674299, 

oraz  

Zero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. F.M. Lanciego 14/35, 02-792 Warszawa, 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831825, 

zwani dalej Organizatorami. 

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA  

1. Wydarzenie odbywa się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora. 

Dokładny lokalizacja oraz godziny Wydarzenia będą określone w zawiadomieniu o 

organizacji Wydarzenia publikowanym na stronie zero-waste.pl. 

2. Nie jest możliwy zdalny udział w Wydarzeniu. 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby fizyczne, bez względu na wiek.  

2. Osoby, które nie ukończyły 13 lat powinny znajdować się pod opieką opiekuna.  

3. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także 

osoby zachowujące się w sposób agresywny nie mogą brać udziału w Wydarzeniu. 



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyproszenia takich osób z miejsca 

Wydarzenia.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy możliwości uczestniczenia w 

Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania czasu ekspertów, przeznaczonego na 

naprawianie usterek. 

5. Organizatorzy zastrzegają, że Wydarzenie może być nagrywane lub utrwalone przez 

urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk.  

 

§ 4 PRZEBIEG WYDARZENIA  

1. W trakcie Wydarzenia każdy Uczestnik może oddać do naprawy uszkodzony drobny 

sprzęt AGD/RTV, elektronikę, rower, biżuterię, ubrania lub inne rzeczy wskazane 

przez Organizatorów. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kategorii rzeczy, których naprawy 

będą dokonywane w trakcie Wydarzenia, o czym Organizatorzy poinformują 

Uczestników w zawiadomieniu o organizacji Wydarzenia. 
3. Udział w Wydarzeniu oraz naprawa rzeczy są bezpłatne. 

4. Każdy Uczestnik może oddać do naprawy nie więcej niż trzy rzeczy. 

5. Napraw dokonują eksperci w miejscu i w czasie trwania Wydarzenia.  
6. Eksperci oceniają czy dane uszkodzenie można naprawić oraz czy naprawa nie 

wymaga znacznego nakładu czasu lub środków. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odmowy naprawy rzeczy, jeżeli eksperci stwierdzą wyżej wskazane przyczyny.  
7. Organizatorzy Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 

majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału 

w Wydarzeniu, w szczególności Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

działania ekspertów. Eksperci nie reprezentują Organizatorów.  
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione do naprawy 

oraz za inne przedmioty pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie 

Wydarzenia.  
9. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie. 

 

§ 5 UTRWALENIE PRZEBIEGU WYDARZENIA  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu Wydarzenia w formie 

zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach edukacyjnych oraz 

promocyjno-marketingowych.  

2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne 

utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego 



rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności 

poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach 

internetowych prowadzonych przez Organizatorów, w innych elektronicznych 

środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez 

Organizatorów, w publikacjach Organizatorów, a także w publikacjach i serwisach 

osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach 

osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez 

Organizatora a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

3. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek uczestników imprez nie będzie 
wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do 
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w 
szczególności prawo do wynagrodzenia.  

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. 
2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje. 
3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia 

Organizatorów do wyłączenia tej osoby z udziału Wydarzeniu. 
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Informacji na terenie 

wydarzenia oraz na stronie internetowej http://zero-waste.pl. 

 

 

 

 

 


