
REGULAMIN AKCJI “KAPSUŁA CZASU PANA TOURETTE’A”

1. Organizator i informacje ogólne
a. Organizatorem akcji “Kapsuła Czasu Pana Tourette’a” jest Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a,

ul. Szpitalna 5 m. 5, 00-031 Warszawa, NIP: 5252059225.
b. Celem akcji jest uczczenie 25 lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a.
c. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Ponadto

Uczestnik przystępując do Akcji zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie
zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Zasady Akcji
a. Celem Akcji jest zebranie od osób zainteresowanych zdjęć i materiałów związanych z działalnością

Stowarzyszenia i umieszczenie ich w wirtualnej kapsule czasu.
b. Zdjęcia i materiały mogą przedstawiać:

i. uczestników Akcji z gadżetami Stowarzyszenia, dyplomami udziału w szkoleniach,
ii. uczestników Akcji na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
iii. inne materiały fotograficzne, które kojarzą się uczestnikom ze Stowarzyszeniem.

c. W kapsule czasu mogą znaleźć się też wiadomości tekstowe:
i. z życzeniami dla Stowarzyszenia z okazji 25 lecia działalności,
ii. z wiadomością dla uczestników wydarzeń z okazji 50 lecia działalności Stowarzyszenia

(wiadomość do przyszłości),
iii. inne wiadomości tekstowe, które uczestnicy chcieliby umieścić w kapsule czasu.

d. Materiały można przesyłać do Stowarzyszenia pocztą e-mail na adres tourette@tourette.pl w okresie od
30 września do 31 października 2022 roku.

e. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyboru treści, które znajdą się w kapsule czasu.
f. Jeśli uczestnik chce zamieścić zdjęcia z wizerunkiem twarzy swoim lub swoich dzieci, to do przesłanych

zdjęć należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku.
g. Jeśli na zdjęciach znajdować będą się wizerunki twarzy więcej niż jednej osoby dorosłej, to każda z tych

osób musi wypełnić załącznik nr 1 w swoim imieniu.
h. Jeśli na zdjęciach znajdować będzie się wizerunek dziecka, rodzic zobowiązuje się do:

i. poinformowania dziecka o charakterze akcji, w której weźmie udział,
ii. wypełnienia załącznika nr 1 w imieniu dziecka.

i. Prezentacja zawartości wirtualnej kapsułu czasu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.
j. Wirtualna kapsuła czasu i jej zawartość będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie

www.tourette.pl minimum do 31 grudnia 2023 roku.
k. Po 31 grudnia 2023 roku materiały mogą być nadal prezentowane na stronie internetowej

Stowarzyszenia lub mogą być zarchiwizowane.
l. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przechowania zdjęć przez okres kolejnych 25 lat i opublikowanie ich

w roku 2047 podczas obchodów 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a.

3. Informacje końcowe
a. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zmiany prawne, które będa skutkowały zmianą

charakteru działalności Stowarzyszenia lub jego likwidacji przed 50 leciem działalności.
b. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
c. Uczestnik Akcji oświadcza, że przesłane zdjęcia/materiały są jego autorstwa.
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