
 

REGULAMIN 
PROJEKTU COP24 FRIENDLY 

 
 
§1. 
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 
1) Projekt – akcja promocyjna pod nazwą „Projekt COP24 friendly”, 

2) Organizator – Urząd Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, 

3) Uczestnik – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze 

województwa śląskiego (zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa),                 

w postaci lokalu gastronomicznego, małego lokalnego sklepu o unikalnym charakterze lub 

klubu muzycznego, który zgłosi swój udział w Projekcie i spełni kryteria uczestnictwa  

w Projekcie określone w niniejszym regulaminie, 

4) Strona Internetowa Projektu - www.cop24.katowice.eu, 

5) Oferta Specjalna - propozycja przygotowana przez Uczestnika w ramach udziału  

w Projekcie, polegająca na zaoferowaniu swoim klientom preferencji w stosunku do 

standardowej oferty Uczestnika. W kategoriach breakfast, lunch oraz dinner Oferta 

Specjalna musi mieścić się w trzech progach cenowych: 4-6 EUR, do 10 EUR, powyżej  

12 EUR. 

§2. 

Ideą projektu jest stworzenie warunków dla integracji środowiska lokalnych przedsiębiorców  

w celu zaprezentowania ich unikalnej i ciekawej oferty oraz gościnnej atmosfery 

przemieniających się Katowic uczestnikom 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkania Stron Protokołu       

z Kioto (CMP 14) oraz Konferencji sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). 

 

 
§3. 
1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Uczestnik chcący wziąć udział w projekcie zobowiązany jest dokonać zgłoszenia na 

formularzu dostępnym na Stronie Internetowej Projektu, poprzez wysłanie wypełnionego  

i podpisanego formularza na adres e-mail: cop24friendly@katowice.eu. 

3. Formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika. 

4. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Projekcie w ramach następujących kategorii: 

a) breakfast – restauracje, bary, bistra, itp. placówki serwujące posiłki śniadaniowe, 

b) lunch – restauracje, bary, bistra, itp. placówki serwujące posiłki lunchowe, 

c) dinner – restauracje, bary, bistra, itp. placówki serwujące posiłki obiadowe, 

d) clubbing – kluby muzyczne, taneczne, dyskoteki, itp. placówki, 

e) shopping – sklepy o unikalnym charakterze. 

5. Uczestnik może zgłosić swój udział we wszystkich kategoriach lub tylko w jednej lub kilku 

wybranych, w zależności od zakresu swojej działalności. 

6. Do udziału w Projekcie dopuszczonych zostanie maksymalnie 100 Uczestników. 

7. Decyzję o dopuszczeniu Uczestnika do udziału w Projekcie, podejmuje komisja powołana 

przez Organizatora. 

http://www.cop24.katowice.eu/
mailto:cop24friendly@katowice.eu


 

8. Organizator zastrzega, że Komisja ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału  

w Projekcie, jeżeli Uczestnik nie będzie spełniał wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie, a także jeżeli zakres, rodzaj, sposób prowadzenia działalności, jakość 

świadczonych usług przez Uczestnika lub przygotowana przez niego Oferta Specjalna nie 

będą odpowiadały celom Projektu. 

9. Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 roku. 

10. Organizator powiadomi Uczestnika o dopuszczeniu do udziału w Projekcie, na adres poczty 

elektronicznej podany w zgłoszeniu. 

 
§ 4. 
Aby przystąpić do Projektu, Uczestnik zobowiązany jest do: 
1) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych jego i firmy w ramach organizacji i promocji 

Projektu; 

2) deklaracji w jakich kategoriach przystępuje do Projektu; 

3) przekazania danych teleadresowych firmy, godzin otwarcia lokalu wraz ze zdjęciami lokalu  

i oferty specjalnej w ramach Projektu (zaleca się wydłużenie godzin pracy lokali w trakcie 

trwania konferencji COP24); 

4) stworzenia specjalnej oferty COP24 friendly w zadeklarowanych kategoriach („Oferta 

Specjalna”) oraz przekazania jej pisemnej wersji w językach polskim i angielskim do dnia   

15 listopada 2018 r.; 

5) wydrukowania Oferty Specjalnej na dostarczonym wzorze zgodnym z identyfikacją wizualną 

Projektu; 

6) umożliwienia oznakowania lokalu logiem Projektu; 

7) zapewnienia klientom w trakcie trwania szczytu COP24 anglojęzycznej obsługi; 

8) zapewnienia klientom możliwości płatności kartą w walucie EUR; 

9) zorganizowania miejsca na piny, będące miniprezentem dla gości lokalu. Piny dostarczy 

Organizator projektu. 

§ 5. 
1. Organizator w ramach realizacji Projektu: 

1) dostarczy Uczestnikom naklejki na szybę frontową lokalu z logiem Projektu; 

2) dla Uczestników w kategoriach: breakfast, lunch i dinner dostarczy fartuchy dla kelnerów 

(maksymalnie 5 sztuk na lokal); 

3) prowadzić będzie promocję Projektu w mediach społecznościowych i lokalnych mediach; 

4) dostarczy Uczestnikom gadżety dla klientów: piny z symbolami Katowic (maksymalnie 60 

sztuk na lokal). 

2. Działania opisane w ust. 1 powyżej, dokonywane będą na koszt Organizatora. 

 
§ 6. 
1. Organizator nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach działalności prowadzonej przez 

Uczestników w ramach Projektu ani w kosztach związanych z uczestnictwem w Projekcie, za 

wyjątkiem prowadzenia działań wskazanych w § 5 niniejszego regulaminu. 

2. Organizator nie odpowiada za żadne działania lub zaniechania Uczestników, ani za ich skutki, 

mające miejsce w ramach realizacji Projektu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność działań promocyjnych objętych 

Projektem. 



 

 

§ 7. 
1. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku. 

2. W okresie realizacji Projektu Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania przedstawionej przez siebie Oferty 

Specjalnej. 

 

§ 8.  
Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie, jeżeli 
Uczestnik naruszać będzie postanowienia niniejszego Regulaminu lub przestanie spełniać 
wymogi uczestnictwa w Projekcie. 
 
§ 9.  
1. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swój udział w Projekcie. 

2. Jeżeli Uczestnik wycofa swój udział w Projekcie po 1 grudnia 2018 roku, może zostać 

wezwany do zwrotu wartości materiałów marketingowych przekazanych mu przez 

Organizatora w ramach działań opisanych w § 5 niniejszego regulaminu. 

 
§ 10.  
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Zmiany Regulaminu zamieszczone będą na Stronie Internetowej Projektu. 

3. W przypadku zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo do wycofania swojego udziału  

w Projekcie. W tej sytuacji nie stosuje się § 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.  


