REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ
OTWARCIE MUSZLI KONCERTOWEJ
organizowanej przez
Złotowski Dom Kultury
w dniach 14-15 sierpnia 2021 r.
I. Zobowiązania
1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie Otwarcie Muszli Koncertowej w dniach 14-15 sierpnia 2021 r., zwanej dalej „imprezą”, organizowaną przez Złotowski Dom
Kultury z siedzibą 77-400 Złotów, Aleja Piasta 26.
2.Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Miejscem imprezy jest teren Parku Miejskiego w Złotowie w godz. 17:30-19:00 w dniu 14.08.2021r. Oraz w godz. 17:00 – 19:00 w dniu 15.08.2021r. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację
postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
a. przed wejściami na teren imprezy,
b. na stronie internetowej Złotowskiego Domu Kultury www.zdk.zlotow.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku
czynności.
II. Przeznaczenie terenu
1.Na terenie imprezy widzowie mogą wejść i oglądać występy artystyczne.
III. Zasady szczegółowe
1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
2. Organizatorzy dysponują pracownikami odpowiedzialnymi za porządek w czasie imprezy, którzy legitymują się identyfikatorami.
3. Organizatorzy zobowiązani są do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne organizator występuje o
pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do organizatora imprezy.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do organizatora.
5. Wszystkie problemy należy zgłaszać do organizatora.
6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność
organizatora, jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
IV. Zachowanie na imprezie
1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń organizatora, służby porządkowej, akustyka imprezy oraz Policji.
4. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze grzywny.
5. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
7. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
VI. Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy: a) napojów alkoholowych, butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w
rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów
wybuchowych,
b) środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
c) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.,
e) naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,
f) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
g) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. , namioty służb technicznych i informacyjnych, garderoby wykonawców.
2. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom
ścigania na ich żądanie.
VII. Służby organizacyjne- ORGANIZATOR
1. Organizator zobowiązany jest do:
a. informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych i sanitarnych,
b. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU,
c. reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie.
XIII. Odpowiedzialność
1.Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
2.Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3.Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu zwłaszcza § 6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa albo której obecność na
terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.
IX. Utrwalenie przebiegu imprezy
1.Organizator utrwala fotograficznie i filmowo imprezę. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego i współorganizatorów w celu promocji jego/ich statutowej
działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej, Facebooku. Uczestnik wydarzenia jest informowany poprzez niniejszy regulamin oraz każdorazowo przed rozpoczęciem
wydarzenia lub imprezy o czynnościach określonych w ustępie powyżej. Udział w wydarzeniu lub imprezie, jest dobrowolny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na określone w ustępie poprzednim
czynności (wykorzystanie wizerunku).
X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu lub imprezie oraz promocja działalności Organizatora.
3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych.
4. Dane przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu lub imprezie, w szczególności wizerunek, mogą być udostępniane lokalnej prasie oraz stronie internetowej i Facebooku Gminy Miasto
Złotów, Złotowskiego Domu Kultury.
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania
usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
6.
Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak
będzie to konieczne w związku z realizacją wydarzenia lub imprezy oraz promocją działalności Organizatora. 7
7.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
XI. Reklamacje i odpowiedzialność
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Zgłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym
Uczestnika lub godzinami pracy siedziby.
4. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia lub imprezy może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: biuro@zdk.zlotow.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona
reklamacja.
5. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w imprezie organizowanej
przez Złotowski Dom Kultury. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń
ponosi Uczestnik.
6. Organizator określa termin oraz czas trwania imprezy. Po jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca wydarzenia lub imprezy w celu umożliwienia dokonania
niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
XII. Postanowienia końcowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
2.Zasady udziału i przebiegu wydarzeń i imprez organizowanych przez Złotowski Dom Kultury określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

