
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU „DZIEŃ OTWARTY CENTRUM SYSTEMÓW 

BEZPIECZEŃSTWA, ANSEL I DIM STUDIO” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami wydarzenia są firmy: Centrum Systemów Bezpieczeństwa z siedzibą na ulicy 

Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów, posiadająca NIP: 8141690324, Ansel z siedzibą na ulicy 

Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów, posiadająca NIP: 8671459480 oraz Dim Studio z siedzibą na 

ulicy Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów, posiadająca NIP: 5170423570, zwani dalej 

„Organizatorami”. 

2. Dzień Otwarty Centrum Systemów Bezpieczeństwa, Ansel i Dim Studio, zwany dalej 

„Wydarzeniem” jest jednodniowym wydarzeniem o charakterze promocyjnym, ze stoiskami, 

konkursami, prelekcjami. 

3. Uczestnikiem wydarzenia jest osoba fizyczna, która przebywa na miejscu Wydarzenia. 

4. Wydarzenie jest nieodpłatne dla wszystkich uczestników i ma charakter otwarty. 

5. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2022r., w godzinach 9-17, na placu Organizatorów – 

Okulickiego 18, Rzeszów. 

6. Szczegółowe informacje o wydarzeniu i programie znajdują się na stronie internetowej 

www.csb.net.pl. 

 

Warunki uczestnictwa 

7. Wydarzenie jest nieodpłatne dla wszystkich uczestników i ma charakter otwarty. Niemniej 

jednak obowiązuje rejestracja na Dzień Otwarty ze względu na ograniczoną powierzchnię 

miejsca, w którym odbędzie się Wydarzenie: 

a) przed Wydarzeniem poprzez formularz online dostępny pod linkiem: 

https://form.jotform.com/221493533186357, a także dostępny po zeskanowaniu 

kodu QR (kod QR będzie udostępniony na miejscu Wydarzenia). 

b) w dniu Wydarzenia poprzez wypełnienie formularza, który będzie dostępny                                 

u Organizatorów (Załącznik nr 1). 

8. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp do budynku i na teren, gdzie 

odbywa się Wydarzenie, jest równoznaczny z zaakceptowaniem tego regulaminu. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego programu                         

i formuły – bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizatorzy nie będą wobec Uczestników 

zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu. 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas 

Wydarzenia. 

11. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie oraz do 

stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatorów lub służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. 

12. Koszt pobytu i przejazdu na Wydarzenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

13. Zabronione jest uczestniczenie w Dniu Otwartym:  

a) posiadając przy sobie jakąkolwiek broń, amunicję, przedmioty uznane za 

niebezpieczne (np. nóż),  

b) z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi, 

http://www.csb.net.pl/
https://form.jotform.com/221493533186357


c) posiadając substancje, których posiadanie i przechowywanie jest zabronione 

przepisami polskiego prawa,  

d) z długimi parasolami,  

e) ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych. 

14. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających, 

zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych Uczestników oraz 

Organizatorów, zakłócić porządek spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy 

zachowania w miejscach publicznych. 

15. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa Organizatorów 

zastrzega sobie prawo do: wylegitymowania Uczestnika Wydarzenia w celu ustalenia jego 

tożsamości, przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika Wydarzenia w przypadku 

podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione, wezwania uczestnika Wydarzenia do 

stosownego zachowania, żądania opuszczenia terenu Wydarzenia i zastosowania wszelkich 

dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli Uczestnik 

Wydarzenia nadal łamać będzie zasady. 

16. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez 

Uczestników Regulaminu Wydarzenia, nie stosowania się przez nich do zaleceń Organizatorów 

i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

17. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu 

lub na osobach Organizatorów (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego 

lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym zakresie jak 

powyżej, Uczestnik wydarzenia ponosi również wobec innych uczestników. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

18. Organizatorzy planują przeprowadzenie relacji wideo oraz fotorelacji z Dnia Otwartego dla 

celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie 

internetowej www.csb.net.pl i innych stronach internetowych Organizatorów z informacją                  

o wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej www.csb.net.pl                    

i innych stronach internetowych Organizatorów, na profilach w mediach społecznościowych 

Organizatorów – portale Facebook, LinkedIn, Instagram) i archiwizacji (w zakresie nagrań                        

i fotorelacji). Organizatorzy biorą pod uwagę korzystanie i rozpowszechnianie wypowiedzi 

własnych uczestników wydarzenia w sposób i w celach określonych w zdaniu pierwszym. 

19. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej 

ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, 

powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach 

wykonanych podczas Wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas 

Wydarzenia mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na Stronie 

Internetowej oraz na portalach społecznościowych Organizatorów (Facebook, Instagram, 

LinkedIn), a także w ofertach współpracy i prezentacjach. 

 

Postanowienia ogólne Konkursów 

20. Podczas Dnia Otwartego Centrum Systemów Bezpieczeństwa przeprowadzi 4 konkursy. 

21. Organizatorem konkursów jest firma Centrum Systemów Bezpieczeństwa z siedzibą na ulicy 

Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów, posiadająca NIP: 8141690324. 



22. Fundatorem nagród jest Centrum Systemów Bezpieczeństwa. 

23. W konkursach mogą wziąć udział pełnoletni Uczestnicy Wydarzenia. 

24. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom konkursów w dniu przeprowadzenia konkursu. 

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

26. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

27. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia 

konkursów prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@csb.net.pl 

28. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.                       

W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs  – Dzień Otwarty. 

29. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

30. Dane osobowe Uczestników Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie                      

w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursów. 

31. Dane osobowe Uczestników Konkursów będą przechowywane przez Organizatora tylko przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursów i wydania nagród wyróżnionym 

Uczestnikom.  

32. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 

Dane są podawane na zasadach dobrowolności. 

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursów w trakcie ich trwania. 

Informacja o potencjalnych zmianach będą przekazane Uczestnikom przed rozpoczęciem 

Konkursu. 

35. Szczegóły zasady konkursów znajdują się w dalszych punktach Regulaminu. 

 

Konkurs „Konfiguracja rozwiązań TP-Link” 

 

36. W czasie trwania Wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs „Konfiguracja rozwiązań TP-

Link”. 

37. Uczestnik ma za zadanie stworzyć sieć Mesh poprzez skonfigurowanie dwóch punktów 

dostępowych EAP225. 

38. Punkty dostępowe EAP225 będą widoczne w kontrolerze OC200, który będzie połączony                       

z komputerem. 

39. Wygrywa Uczestnik, który najszybciej stworzy sieć Mesh poprzez: połączenie punktów 

dostępowych EAP225 do Omady i pozbawienie jednego EAP-a Internetu, wtedy jeden EAP 

powinien automatycznie połączyć się z rozłączonym EAP-em i utworzyć sieć Mesh. 

40. Każdy uczestnik ma jedną próbę na wykonanie zadania. 

41. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury, które będzie mierzyć czas Uczestnikom oraz 

rozstrzygać ewentualne wątpliwości. 

42. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 

43. Nagrodą w konkursie będzie urządzenie TP-Link. 

 

Konkurs „Znajdź CSB” 

44. W czasie trwania Wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs „Znajdź CSB”. 

45. Uczestnik ma za zadanie znaleźć w terenie logo CSB wydrukowane na kartce formatu A4, 

używając klawiatury sterującej Keyboard Uniview KB2100 oraz kamery IPC7622ER-X44U 

umieszczonej na dachu siedziby firmy. 



46. Uczestnik ma 30 sekund na znalezienie celu. 

47. Uczestnik, który znajdzie cel musi dokładnie wskazać miejsce, w którym znajduje się logo CSB. 

48. Każdy uczestnik ma jedną próbę na znalezienie celu. 

49. Przed każdym podejściem kamera ustawiana jest w pozycji domyślnej, tj. na dół placu. 

50. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury, które będzie mierzyć czas Uczestnikom oraz 

rozstrzygać ewentualne wątpliwości. 

51. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 

52. Nagrodą w konkursie będą firmowe gadżety. 

 

Konkurs „Konfiguracja rozwiązań UNV” 

53. W czasie trwania Wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs „Konfiguracja rozwiązań 

UNV”. 

54. Uczestnik ma zadanie zablokować widoczność kamery bez wyłączania i dotykania jej. 

55. Uczestnicy korzystają ze stanowiska z komputerem, switchem PoE i kamerą (IPC3612Le-

ADF28KC-WL lub IPC3618SB-ADF28KMC-IO). 

56. Aby wykonać zadanie konkursowe, Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z komputera – 

zakrywanie kamery oraz odłączanie jej od switcha jest zabronione. 

57. Wygrywa Uczestnik, który pierwszy ustawi opcję „Maska Prywatności” na cały ekran. 

58. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 

59. Każdy uczestnik ma jedną próbę na wykonanie zadania. 

60. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury, które będzie mierzyć czas Uczestnikom oraz 

rozstrzygać ewentualne wątpliwości. 

61. Nagrodą w konkursie jest kamera UNV. 

 

Konkurs „Walizka Jablotron” 

62. W czasie trwania Wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs „Walizka Jablotron”. 

63. W trakcie konkursu zostaną wykorzystane takie przedmioty jak: walizka Jablotron, przekaźnik 

AC160C, Softbox oraz karty RFID. 

64. Uczestnik do wykonania zadania dostanie talię kart RFID. Jedna z kart będzie zaprogramowana 

tak, aby włączyć lampę oraz sygnalizator. 

65. Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym znalezieniu zaprogramowanej karty. 

66. Wygrywa Uczestnik, który najszybciej znajdzie zaprogramowaną kartę. 

67. Każdy uczestnik ma jedną próbę na wykonanie zadania. 

68. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury, które będzie mierzyć czas Uczestnikom oraz 

rozstrzygać ewentualne wątpliwości. 

69. Nagrodą w konkursie będą firmowe gadżety. 

 

Obowiązek informacyjny 

70. Dane osobowe osób rejestrujących się na Wydarzenie są przetwarzane przez Organizatorów 

w celu obsługi organizacyjnej Wydarzenia, w tym w celu prowadzenia statystyk Wydarzenia                 

i promocji Wydarzenia; podlegają adekwatnej ochronie oraz są udostępniane podmiotom 

zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane te przetwarzane są także                    

w celu ustalenia listy gości oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym 



samym czasie w części/częściach terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, jak w również                   

w celu udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez 

administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest ochrona 

żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO. 

71. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.                

Dane są podawane na zasadach dobrowolności.  

 

Postanowienia końcowe 

72. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej www.csb.net.pl. Regulamin 

wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej www.csb.net.pl. 

73. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz pozostałe przepisy Rzeczypospolitej Polskiej. 

74. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursów odbywających się podczas Wydarzenia będą 

rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów. 

 

http://www.csb.net.pl/
http://www.csb.net.pl/

