REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH PODCZAS ODBYWAJĄCEGO SIĘ 12 GRUDNIA
2021 R. WYDARZENIA PN. „TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH – PLANSZOWA ARENA W BYDGOSZCZY”
1. DEFINICJE
Terminy użyte na gruncie niniejszego Regulaminu należy rozumieć w sposób następujący:
1) Organizator / BPPT – Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87, o kapitale
zakładowym 106 016 000 zł;
2) BCTW – Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze przy ulicy Gdańskiej 179 w Bydgoszczy;
3) Partnerzy – przez Partnerów na gruncie niniejszego Regulaminu rozumie się Centrum Gier
„Pegaz” Bartłomiej Chrobiak (ul. Pod blankami 6/1a, Bydgoszcz, NIP: 9532412682) oraz
Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o. (ul. Apteczna 6, 05-075 Warszawa, KRS: 0000038853)
4) Wydarzenie - wydarzenie pn. „Turniej Gier Planszowych – Planszowa Arena Bydgoszcz” które
odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 r. w Bydgoszczy w godzinach od 11:00 do 17:00 ;
5) Regulamin – Regulamin wypożyczania gier planszowych podczas odbywającego się 12 grudnia
2021 r. podczas wydarzenia pn. „Turniej Gier Planszowych – Planszowa Arena Bydgoszcz”;
6) Bilet – dokument na okaziciela uprawniający do wstępu na Wydarzenie, sprzedawany na
podstawie cennika;
7) Uczestnik - to każda osoba posiadająca ważny Bilet;
8) Gra – gra planszowa Wypożyczona Uczestnikowi przez Partnera po spełnieniu warunków
wskazanych w Regulaminie, w czasie trwania Wydarzenia;
9) Wypożyczenie – przez wypożyczenie na gruncie niniejszego Regulaminu rozumie się
zobowiązania Partnerów do zezwolenia Uczestnikom w czasie trwania Wydarzenia na
bezpłatne używanie Gier udostępnianych ze zbioru gier Partnerów.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przepisy niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki Wypożyczania gier planszowych ze
zbiorów Partnerów wydarzenia pn. „Turniej Gier Planszowych – Planszowa Arena Bydgoszcz”
organizowanego przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny w Bydgoszczy które odbędzie
się w dniu 12 grudnia 2021 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy.
3. ZASADY WYPOŻYCZANIA GRY
3.1. Uczestnik celem Wypożyczenia Gry zobowiązany jest do wypełnienia Karty wypożyczenia gier
planszowych podczas wydarzenia pn. „Turniej gier planszowych – Planszowa Arena w Bydgoszczy”
oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu.
3.2. Gry ze zbioru gier planszowych Partnerów wypożyczać mogą jedynie Uczestnicy pełnoletni.
3.3. Gry wypożycza się w dniu Wydarzenia tj. 12 grudnia 2021 r., w godzinach trwania Wydarzenia.
3.4. Uczestnik może Wypożyczyć jednorazowo maksymalnie dwie Gry.
3.5. Każdorazowo przy Wypożyczaniu Gry, Uczestnik zobowiązany jest do pokwitowania w
odpowiednim miejscu Karty wypożyczenia gier planszowych podczas wydarzenia pn. „Turniej gier
planszowych – Planszowa Arena w Bydgoszczy” jej Wypożyczenia.
3.6. W uzasadnionych przypadkach Partnerzy mają prawo odmówić Uczestnikowi Wypożyczenia Gry.

4. ZWROT GRY
4.1.
Uczestnicy Wypożyczający Gry zobowiązani są do zwrotu Wypożyczonej Gry w terminie
wskazanym na Karcie wypożyczenia gier planszowych podczas wydarzenia pn. „Turniej gier
planszowych – Planszowa Arena w Bydgoszczy”.
4.2.
Gry zwraca się w dniu Wydarzenia tj. 12 grudnia 2021 r., w godzinach trwania Wydarzenia.
4.3.
Grę należy zwrócić bezpośrednio do osoby upoważnionej do przyjęcia zwrotu z ramienia
Partnerów, wraz z jednoczesnym uzyskaniem podpisu osoby upoważnionej do przyjęcia zwrotu na
Karcie wypożyczenia gier planszowych podczas wydarzenia pn. „Turniej gier planszowych –
Planszowa Arena w Bydgoszczy”.
4.4.
Niezwrócenie Gry do osoby upoważnionej lub nieuzyskanie podpisu o którym mowa w pkt. 4.2.
bądź pozostawienie Gry na ladzie lub w innym ogólnodostępnym miejscu na ternie BCTW nie jest
uznawane za zwrot Gry.
4.5.
Uczestnik Wypożyczający Grę ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
dokonaniem zwrotu Gry niezgodnym treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności z pkt. 4.1.,4.2.
i 4.3. i 4.4.
4.6.
W uzasadnionych przypadkach Partnerzy mogą żądać zwrotu Gry przed upływem terminu
wskazanego w pkt. 4.1. Jeżeli na żądanie Partnera Wypożyczona Gra nie zostanie zwrócona, Partner
ma prawo dochodzić od Uczestnika Wypożyczającego Grę roszczeń z tytułu powstałej szkody, a
także utraconych w wyniku działań Uczestnika korzyści.
5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE GRY
5.1.
Partnerzy oddają do dyspozycji Uczestnika Wypożyczającego, kompletne Gry zawierające
wszystkie elementy.
5.2.
Gry będące przedmiotem Wypożyczenia stanowią własność Partnerów.
5.3.
Uczestnik Wypożyczający zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, przez co należy
rozumieć w szczególności zwrot Wypożyczonej Gry w stanie niepogorszonym, a wynikającym
jedynie z normalnego użytkowania.
5.4.
Uczestnik Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane
nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.
5.5.
W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 5.4., Uczestnik Wypożyczający
zobowiązany jest, po uzgodnieniu z osobą upoważnioną przez Partnera, do uiszczenia kwoty
odszkodowania stanowiącej równowartość aktualnej ceny rynkowej Gry. Na kwoty wpłacone
tytułem odszkodowania Partner wydaje Uczestnikowi pokwitowanie.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

postanowienia Regulaminu Najmu Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
dostępnego na stornie internetowej www.bctw.pl.
6.2.
W zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, ostatecznej wykładni postanowień
Regulaminu dokonuje Dyrektor BCTW.

