Kraków Lindy Invasion 2022
Regulamin
1. Wysyłając swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracji osoba rejestrująca się potwierdza
wolę uczestnictwa w wydarzeniu tanecznym Kraków Lindy Invasion VIII odbywającym się w dniach
18-20 marca 2022.
2. Wszyscy uczestnicy w trakcie całego wydarzenia zobowiązują się do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń organizatorów oraz podmiotów
zaangażowanych w przebieg wydarzenia.
3. Wysyłając swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracji uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rejestracji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133
poz. 883) oraz zgodnie z RODO, tzn. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 3
95/46/WE.
4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kolejowe Towarzystwo Kultury, 31-150
Kraków, ul. Św. Filipa 6.
5. Pierwszeństwo udziału w wydarzeniu mają Uczestnicy zgłaszający się w parach, pod warunkiem
rejestracji na ten sam poziom. Osoby rejestrujące się jako para, powinny oddzielnie wypełnić
formularz rejestracji wpisując w przeznaczonym na to polu nazwisko partnera.
6. Zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie
www.lindy-invasion.pl nie stanowi gwarancji udziału w wydarzeniu. Po wypełnieniu formularza
uczestnik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Ostatecznym potwierdzeniem
uczestnictwa w wydarzeniu jest dokonanie wpłaty. W przypadku nieotrzymania od organizatora
żadnej wiadomości po wypełnieniu formularza rejestracji należy niezwłocznie zgłosić ten fakt
wysyłając e-mail na adres warsztaty@swing.org.pl
7. Po otrzymania informacji na temat wybranej metody płatności uczestnik ma 3 dni na dokonanie
wpłaty. Dokonanie wpłaty stanowi gwarancję miejsca na warsztatach. Koszty związane z przelewem
pieniędzy pokrywa uczestnik festiwalu.
8. Jeśli uczestnik w ciągu 3 dni nie dokona wpłaty, jego rejestracja może zostać skasowana.
9. Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w festiwalu
a) W ciągu 3 dni od dokonania wpłaty (z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie c) – wpłacona
kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych;
b) Po upływie 3 dni od dokonania wpłaty – organizatorzy zwracają 50% po potrąceniu kosztów
operacji bankowych;
c) Po 13.03.2022 wpłata nie zostanie zwrócona.
d) W przypadku wykonania testu na COVID-19 do 48 godzin przed wydarzeniem i uzyskania
pozytywnego wyniku, organizatorzy zwracają 50% wpłaconej kwoty lub przepisują całą wpłaconą
kwotę na inne wybrane wydarzenie organizowane w tym samym roku.

10. Liczba miejsc w poszczególnych grupach na warsztatach jest ograniczona. W przypadku
wyczerpania się limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy ilością partnerów i partnerek w
danej grupie, osoby rejestrujące się mogą zostać wpisane na listę oczekujących.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz straty, kradzieże lub
szkody w mieniu uczestników wydarzenia powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód
powstałych z winy organizatorów.
12. Za zdarzenia losowe i ich konsekwencje (np. choroba instruktora), organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania drobnych zmian w harmonogramie w czasie
trwania wydarzenia.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych wszelkich
zdjęć i filmów zrobionych w czasie wydarzenia.
15. W związku z epidemią COVID – 19 warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest spełnienie
jednego z poniższych warunków:
a) przyjęcie pełnego cyklu szczepienia (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub
znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH –
Państwowy Instytut Badawczy), gdy od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone
od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie musi być poświadczone unijnym
cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim
poświadczającym zaszczepienie,
b) posiadanie statusu ozdrowieńca (osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, nie później
niż 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wydarzenia. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument,
potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym
unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID ORAZ przedstawienie negatywnego wyniku testu
antygenowego na COVID-19, poświadczonego unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym
dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin
przed rozpoczęciem wydarzenia,
c) przedstawienie negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR na COVID-19, poświadczonego
unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim.
Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.

Kraków Lindy Invasion 2022
Terms & Conditions
1. By filling out and submitting this registration, the registering person is confirming his or her intent
to participate in Krakow Lindy Invasion VIII dance event taking place on March 18-20, 2022.
2. All the participants during the Event agree to these Terms and Conditions an-d to the instructions
given by the Organizers and other persons involved in the Event.

3. By filling out and submitting his registration, the registrant agrees to processing of personal data
by the Dragon Swing organizers as necessary for the completion of the registration process as
permitted by law - in accordance with the Act of the 29th of September 1997 on the Protection of
Personal Data (Dz. U. nr 133 poz. 883) and RODO - Regulation of the European Parliament and of the
European Union Council 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive
95/46 / WE.
4. The administrator of personal data is the Association Kolejowe Towarzystwo Kultury, 31-150
Kraków, ul. Św. Filipa 6.
5.The priority in taking part in the Event belongs to participants registering as a couple, for the same
level. These individuals have to fill the form separately and put their partners’ name in the
corresponding box.
6. Filling the registration form on the www.lindy-invasion.pl website does not guarantee the
participation in the Event. After submitting the form, the participant will receive an e-mail confirming
the registration. The final confirm of the participation is made by making a Payment. If you will not
receive a confirmation e-mail, please report it by sending a message on warsztaty@swing.org.pl.
7. After receiving information about the registrant's choice of payment, the registrant has 3 days in
which to make the payment. In order to finalize the reservation of a spot at the parties and/or
workshop the registrant should pay the whole required payment. Participants pay costs of transfer
the money.
8. If within 3 days a registrant does not pay, his or her registration may be cancelled.
9. If a registrant decides to cancel his/her registration for Event then:
a) If this occurs within 3 days of payment (except in the situation in point c)- the sum will be
reimbursed after deducting bank fees.
b) If this occurs more than 3 days after payment - the 50% of payment will be reimbursed.
c) After beginning of the event (13.03.2022)we will be making no reimbursements.
d) If the COVID-19 test is performed up to 48 hours before the event and the result is positive, the
50% of the amount paid will be reimbursed or 100% of the payment will be moved to another
selected event organized in the same year.
10. The number of spaces in each group at the workshops is limited. In the case that space runs out or a high imbalance between leads and follows in any given group, registrants can be put on a
waiting list.
11. The Event organizers do not take responsibility for accidents or losses, thefts or harm that occur
to participants at Kraków Lindy Invasion for whatever reason, unless such harm comes from the fault
of the Event organizers.
12. The Event organizers do not take responsibility for chance events (e.g. illness of instrcutors) and
their consequences.
13. The Event organizers reserve the right make reasonable changes to the schedule before and
through the duration of the Event.

14. The Event organizers reserve the right to use any photographs and film taken during Kraków
Lindy Invasion for promotional reasons.
15. Due to the COVID-19 epidemic, the condition for participation in the event is meeting one of the
following conditions:
a) full vaccination (with a vaccine authorized in the European Union or included in the list of vaccine
analogues authorized in the territory of the Republic of Poland, kept by the National Institute of
Public Health PZH - National Research Institute), when 14 days have elapsed since the last injection
(counted from the day following the last dose). The vaccination must be certified by the EU digital
COVID certificate or other document in Polish or English confirming the vaccination,
b) having the status of convalescent (people who have suffered from SARS-CoV-2 virus infection, no
later than 6 months before the start of the Workshops. Recoveries must present a document
confirming the presence of the disease, issued in Polish or in English, including the EU digital COVID
certificate AND presenting a negative result of the antigen test for COVID-19, certified by the EU
digital COVID certificate or other document in Polish or English. The test must be performed no
earlier than 48 hours before the start of the Workshop,
c) presentation of a negative antygen or PCR test result for COVID-19, certified by the EU digital
COVID certificate or other document in Polish or English. The test must be performed no earlier than
48 hours before the Workshop starts.

