Regulamin dla uczestników warsztatów JOHNSON'S So Much More organizowane przez firmę Johnson &
Johnson Poland Sp. z o.o w 2017 roku
1. Postanowienia ogólne
1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują uczestników warsztatów JOHNSON'S: Raz, dwa,
trzy…Maluch śpi. O roli snu w rozowju dziecka” zwanych dalej Warsztatami, organizowanymi
przez firmę
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o, zwaną dalej Organizatorem.
2. Warsztaty składają się z wykładu wprowadzającego, oraz trzech warsztatów.
Warsztaty skierowane są do profesjonalistów, oraz rodziców.
3. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.





2. Warunki uczestnictwa
1. W Warsztatach mogą wziać udział osoby, zwane dalej Uczestnikami, które spełniają
następujące warunki uczestnictwa:
a) są rodzicami lub opiekunami dzieci
b) są pracownikami ochrony zdrowia (położne, pielęgniarki pediatryczne, ) albo
c) są studentami uczelni medycznych ( kierunek położnictwo, pielęgniarstwo)
oraz
d) wyraziły zgodę na rozpowszechnianie wizerunku poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w
formularzu rejestracyjnym o następującej treści: „Uczestnicy Warsztatów wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o ich wizerunku utrwalonego na
zdjęciach stworzonych podczas Warsztatów”. W ramach udzielonej zgody Organizator ma
prawo do :
 rozpowszechniania wizerunku wewnątrz wybranych wydań czasopism, z którymi
współpracuje Organizator.
 rozpowszechnienie wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz innych
wybranych przez Organizatora stronach internetowych,
 rozpowszechnienie wizerunku na profilu JOHNSON'S BABY należącym do
Organizatora w serwisie www.facebook.com
2. Ilość miejsc w Warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W
przypadku braku miejsc, Organizator odmówi przyjęcia formularza rejestracyjnego.
3. Proces rejestracji do udziału w Warsztatach polega na dokonaniu, odpowiednio, następujących
czynności:
a) Uczestnik rejestruje się na Warsztaty za pomocą wypełnienia formularza dostępnego na
stronie internetowej http://akcje.babyonline.pl/johnsons/warsztaty/zapisy zwanego dalej
Stroną Internetową.
b) Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji w Warsztatach na wskazany przez siebie adres
e-mail,
c) Uczestnik przybędzie na Warsztaty zgodnie z harmonogramem, zgłosi się do punktu
rejestracyjnego celem weryfikacji, rejestracji i przekazania niezbędnych informacji
organizacyjnych.
3. Organizacja warsztatów
1. Informacje na temat Warsztatów w poszczególnych lokalizacjach są dostępne na Stronie
Internetowej.
2. Punkt rejestracyjny jest miejscem:
a) w którym Organizator weryfikuje status rejestracji Uczestników;
b) w którym Uczestnik jest kierowany do konkretnych sal warsztatowych.
c) w którym Uczestnik odbiera materiały warsztatowe
3. Warsztaty odbywają się w salach warsztatowych.
4. Uczestnicy podzieleni są na grupy. Liczba osób w grupie zależy od ilości osób zarejestrowanych

na Warsztaty.
6. Każda grupa Uczestników realizuje ten sam program.
7. Uczestnicy zmieniają sale warsztatowe. Na zamianę sali Uczestnicy mają 5 minut.
8. Warsztaty rozpoczynają się wykładem Organizatora.

4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 10.02. 2017 r.
2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu rejestracyjnym
będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy uczestnictwa w Warsztatach i
ich prawidłowego przeprowadzenia lub wysyłaniu materiałów reklamowych po udzieleniu
zgody na nie. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do
ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Warsztatach.
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