
 

 

 

REGULAMIN STREFY  PLENEROWEJ 

Nazwa Imprezy: 9. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada” 

 w dniach: 9-12 czerwca 2022 r.  

Miejsce: Wrocław, plac przed Impartem – teren zielony ul. Mazowiecka (STREFA 

PLENEROWA 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem wydarzeń realizowanym na terenie STREFY PLENEROWEJ, jako 

współorganizator Imprezy,  jest Strefa Kultury Wrocław, przy ul. Ruskiej 46A wejście B lok. 

203, we Wrocławiu (50 - 079).  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywać na terenie STREFY PLENEROWEJ, na którym przeprowadzana jest Impreza. 

Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować 

się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w Imprezie na 

terenie STREFY PLENEROWEJ, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na 

Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także 

urządzeń, znajdujących się na nim.  

4. Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów 

czy idei politycznych lub społecznych.  

5. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.  

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY  

1. Impreza odbywa się w dniach 11.-12. 06.2022 roku we Wrocławiu na terenie zielonym – plac 

przed Impartem, zwanym STREFĄ PLENEROWĄ.  

2. Impreza ma charakter plenerowy.  

3. Impreza odbywa się w godzinach 11:30-20.00  w dniu 11.06.2022 roku  oraz od 11:00-21:00 

w dniu 12.06.2022 roku. 

4. STREFA PLENEROWA jest strefą piknikową z pokazami artystycznymi. Na teren  STREFY  

PLENEROWEJ nie można wnosić własnego jedzenia ani picia.  

§ 3 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY  

1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie i korzystania z atrakcji przewidzianych w ramach 

STREFY PLENEROWEJ jest:  

a. zakupienie pojedynczego karnetu na każdy dzień festiwalu odbywający się w STREFIE 

PLENEROWEJ na placu przed Impartem lub karnetu na obydwa dni festiwalowe odbywające 

się w STREFIE PLENEROWEJ  na placu przed Impartem.  

b. zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu imprezy dostępnego na stronie 

internetowej www.dziecinada.pl.  



 

 

2. Zakupione karnety można wydrukować, jak również zachować na urządzeniach 

elektronicznych w formacie, który umożliwi ich skanowanie.  

3. Wszystkie bilety i karnety będą przy wejściu na teren Festiwalu wymieniane na opaski, które 

są podstawą do przemieszczania się po terenie STREFY PLENEROWEJ. Z opaski może 

korzystać tylko jedna osoba. Zerwanie lub uszkodzenie opaski jest równoznaczne z utratą jej 

ważności.  

4. Osoby małoletnie również muszą posiadać bilety wstępu na festiwal, jednakże wstęp możliwy 

jest tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego, który posiada karnet na Imprezę.  

5. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, o ile osoba taka potrzebuje pomocy osoby 

wspierającej, to wstęp na Imprezę dla osoby wspierającej przysługuje jej na podstawie specjalnego 

biletu dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością, który można nabyć w kasie Impartu w budynku 

położonym przed wejściem do  Strefy -  we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17, w cenie 1,00 zł. Celem 

zagwarantowania sobie możliwości zakupu biletu specjalnego, w związku z ograniczoną liczbą miejsc na 

wydarzenia odbywające się w Strefie, przed jego zakupem prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza 

pod adresem bow@strefakultury.pl. Każdej osobie z niepełnosprawnością na podstawie biletu dla 

opiekuna osoby z niepełnosprawnością może towarzyszyć tylko jedna i ta sama osoba 

wspierająca przy każdym wejściu na teren Strefy. Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie 

w przypadku osób wspierających osoby poruszające się na wózkach z jakimkolwiek stopniem 

niepełnosprawności, a także z innymi niepełnosprawnościami w stopniu znacznym. Stopień 

niepełnosprawności, o którym mowa powyżej, powinien być potwierdzony orzeczeniem 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z dokumentem ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość) lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej (wraz z 

dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość). Weryfikacja uprawnienia odbywa się 

przy wejściu na teren Strefy. W przypadku braku w/w dokumentów lub ich niezgodności bilet 

nabyty przez osobę z niepełnosprawnością uprawnia do wstępu na Imprezę wyłącznie osobę z 

niepełnosprawnością. Wchodząc na teren festiwalu i po pozytywnej weryfikacji dokumentów, 

o których mowa powyżej, osoba z niepełnosprawnością i jej osoba wspierająca posiadająca bilet 

specjalny, otrzymują odrębne opaski.  

6. Na teren STREFY PLENEROWEJ może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie 

wyłącznie osoba, która spełnia warunki zapisane w § 3 pkt 1-5 oraz:  

a. jest trzeźwa,  

b. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających 

podobnie,  

c. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu STREFY PLENEROWEJ,  

d. będąc osobą dorosła, posiada dokument tożsamości,  

10. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub będące w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren 

STREFY PLENEROWEJ.  

11. Zabronione jest wnoszenie na teren STREFY PLENEROWEJ przedmiotów mogących 

stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, 

broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz 

przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych. 

Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków 

odurzających jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych.  

12. Wszyscy Uczestnicy Imprezy i korzystający z atrakcji STREFY PLENEROWEJ zobowiązani 

są do:  
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a. bezwzględnego wykonywania poleceń przedstawicieli Organizatora posiadających 

identyfikatory oraz umundurowanych i nieumundurowanych służb ochrony;  

b. przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych,  

c. nie nagrywania występów artystycznych odbywających się na terenie STREFY 

PLENEROWEJ.  

13. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego  na terenie STREFY PLENEROWEJ 

Organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w 

przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez 

niego terenu STREFY PLENEROWEJ i zastosować wszelkie dostępne środki celem 

wyegzekwowania powyższego żądania.  

14. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z 

polskim prawodawstwem na całym terenie STREFY PLENEROWEJ.  

15. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i 

odpowiedzialność.  

16. Zabronione jest zanieczyszczanie terenu STREFY PLENEROWEJ, na którym odbywa się 

Impreza.  

17. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego na terenie STREFY PLENEROWEJ, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej 

uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.  

 

§ 4 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ 

W OBRĘBIE STREFY PLENEROWEJ 

1. W obrębie Strefy Plenerowej Organizator realizuje różnego typu działania warsztatowe.  

2. Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne.  

3. Uczestnictwo w warsztatach nie wymaga dodatkowych zapisów z wyjątkiem warsztatów 

o nazwie Rodzic Lider, dla których przewidziano zapisy drogą  mailową, otwarte do dnia  

11.06 włącznie. Zakwalifikowanie do udziału w tych warsztatach osoby, która zgłosiła 

swoje w nim uczestnictwo, zostanie potwierdzone przez SKW drogą  mailową. W 

przypadku rezygnacji z udziału w tych warsztatach, niezależnie od przyczyn rezygnacji, 

uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest poinformować Organizatora o nieobecności drogą  

mailową  na adres: rezerwacje@strefakultury.pl. 

4. Ze względów bezpieczeństwa i celem podniesienia efektywności warsztatów, liczba 

osób na konkretnych warsztatach  może być  ograniczona. 

5. Małoletni uczestnicy warsztatów powinni cały czas przebywać pod nadzorem osoby 

dorosłej:– rodziców/ opiekunów. 

6. Narzędzia i materiały przekazane uczestnikom do realizacji prac w ramach konkretnych 

warsztatów mogą być przez nich  wykorzystywane wyłącznie w tym celu i wyłącznie na 

terenie przewidzianym dla konkretnych warsztatów. Zabrania się ich wynoszenia poza 

teren, na którym realizowane są warsztaty lub pomiędzy warsztatami,  lub 

wykorzystywania dla osobistych celów korzystających, nie związanych z warsztatami. 

7. W trakcie warsztatów Uczestnicy proszeni są o korzystanie ze sprzętów i urządzeń 

przypisanych do danych warsztatów i  ich stanowiska, jeśli takie przewidziano i o nie 

wymienianie się nimi, chyba, że inaczej zarządzi prowadzący warsztaty. 

8. Korzystający z urządzeń multimedialnych, mechanicznych i elektrycznych, 

zobowiązani są do używania wszystkich urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi 



 

 

dostępnymi wraz z urządzeniami i odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia 

sprzętu spowodowane działaniami wynikającymi z braku zastosowania się do instrukcji 

obsługi urządzeń, przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz zaleceń pracowników 

Organizatora, w tym prowadzącego warsztaty. Urządzenia należy zawsze pozostawiać 

w czystości po skorzystaniu z ich funkcji. 

9. Wszystkie wypadki, uszkodzenia, usterki lub awarie, należy natychmiast zgłosić 

pracownikom Organizatora obecnym w trakcie warsztatów, w szczególności 

prowadzącemu warsztaty. Ponadto w razie awarii urządzeń multimedialnych, 

elektrycznych i mechanicznych należy natychmiast zaprzestać ich używania, aż do 

czasu ich ponownego uruchomienia przez prowadzącego warsztaty. 

10. W przestrzeni, w której odbywają się warsztaty uczestnicy zobowiązani są do dbania o 

czystość i porządek oraz poszanowania  mienia  stanowiącego  jej wyposażenie. 

11.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub zmiany ich terminu, albo 

też ograniczenia liczby osób biorących udział w warsztatach w razie zaostrzenia rygorów 

sanitarno – epidemiologicznych w związku z epidemią COVID – 19.  

12. Przystępując do udziału w warsztatach Uczestnicy (a w ich imieniu 

rodzice/opiekunowie prawni), udzielają bezpłatnie Strefie Kultury Wrocław 

nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej 

wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, z prawem do jej przenoszenia i udzielania 

sublicencji, licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do wykorzystania Prac 

stworzonych w ramach warsztatów, w tym utworów, w tym literackich, prac 

plastycznych, dzieł audiowizualnych i artystycznych wykonań, w celach 

archiwizacyjnych dokumentacyjnych i promocyjnych Pracowni, Projektu i ich 

organizatorów, w tym Strefy Kultury Wrocław, Gminy Wrocław, i w wyłącznie tym celu 

w zakresie rozporządzania i korzystania z nich w pełnym zakresie w całości i we 

fragmentach, na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach 

eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 i 70, 74 i 75 ust. 2, 86 ust. 1 pkt 

2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

1. utrwalanie dowolną techniką na dowolnym nośniku; 

2. zwielokrotnianie dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach 

video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, 

VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 

nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z 

miejscami dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4. prawo obrotu w kraju i za granicą, nośnikami, na których utrwalono znak, w tym 

przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

5. użyczenie, najem lub wymiana nośników, lub form, na których i w których dzieło 

utrwalono; 

6. nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji 

i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od 

systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za 

pośrednictwem satelity 

7. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 

ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, 



 

 

w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za 

pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 

telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych; 

8. wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy 

9.  wprowadzania zmian i skrótów,  

10. realizacji w oparciu o przedmiot licencji i przy jego wykorzystaniu dowolnej ilości 

i rodzaju działań i projektów 

- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, wraz z prawem do wykonywania 

i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, a także upoważnia 

Strefę Kultury Wrocław do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych do 

przedmiotu licencji, w tym w zakresie decydowania o pierwszym udostepnieniu 

przedmiotu licencji, sposobie oznaczenia przedmiotu licencji i jego autorstwa, 

wykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z przedmiotu licencji w 

tym w kwestii zachowania jego integralności.  

13.  Uczestnicy warsztatów (a w ich imieniu rodzice/opiekunowie prawni), zezwalają Strefie 

Kultury Wrocław na wykorzystanie ich wizerunku, utrwalonego w ramach relacji z 

warsztatów na zasadach określonych w punkcie 14 powyżej. 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące warsztatów można zgłaszać na piśmie w terminie do 14 dni 

od dnia wystąpienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji. Reklamacja zgłoszona 

po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna 

zawierać imię, nazwisko oraz adres pocztowy składającego reklamację, a także dokładny 

opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na 

adres Strefa Kultury Wrocław, 50-075Wrocław, ul. Ruska 46A wejście B lok.203. 

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. 

§ 5  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator co do zasady nie przetwarza danych osobowych uczestników wydarzeń 

odbywających się w ramach Strefy Plenerowej z wyjątkiem danych uczestników 

warsztatów pt  Rodzic Lider. Dane osobowe Uczestników  tych warsztatów przetwarzane 

będą przez SKW lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania 

warsztatów i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w 

szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, oznaczania stworzonych przez nich w 

ramach warsztatów utworów, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie 

dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji 

związanej z prowadzoną przez siebie działalnością. 

2. Klauzula informacyjna RODO:  
      W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia 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 95/46/WE (RODO, samorządowa instytucja kultury 
pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-075) ul. Ruskiej 46A 
wejście B lok.203, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd 
Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 
021907583 (zwana dalej: SKW lub Administrator), uprzejmie informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Strefa Kultury Wrocław z 
siedzibą we Wrocławiu (50-075) ul. Ruskiej 46A wejście B lok.203, wpisana do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 
37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 



 

 

2) Dane te będą przetwarzane w siedzibie Administratora lub podmiotu przetwarzającego dane 
na zlecenie SKW.  

3) dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie 
wyłącznie w celu realizacji warsztatów i zapewnienia ich bezpieczeństwa, w tym  sanitarno-
epidemiologicznego i na czas ich trwania, a po zakończeniu warsztatów wyłącznie na czas i 
w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 
tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu SKW, jakim jest w szczególności wymagany 
prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też 
dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO), albo też na podstawie wyrażonej przez 
osobę, której dane dotyczą zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO lub w odniesieniu do danych o 
szczególnym charakterze -art. 9 ust. 2 pkt a) RODO) na czas i w zakresie w jakim jej 
udzielono, 

4) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i 
prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) z przyczyn związanych 
z jej szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO)z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych w zgłoszeniu na warsztaty i na liście 
obecności, o której mowa w ust. 6 Regulaminu skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału 
w warsztatach. 

5) W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej 
udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na czas 
i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 
tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności 
wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy 
też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO. 

6) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nią przy realizacji celu, np. podwykonawcom, urzędom dokonującym 
rozliczeń publicznoprawnych pracowników i kontrahentów SKW. Podmioty te będą miały 
prawo do ich przetwarzania w pełnym zakresie dozwolonego ich przetwarzania przez SKW. 

7) Z przysługujących wobec Administratora danych uprawnień osoba, której dane dotyczą 
może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też 
elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury z 50-075Wrocław, ul. Ruska 46A 
wejście B lok.203, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: : 
iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod 
numerem telefonu +48 71 712 75 75. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony 
SKW: Dawid Piekarski, e-mail: iod@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75. 

 

 

§ 6 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA  

1. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora.  

2. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez 

uprzedzenia i rekompensaty.  



 

 

3. Organizator  nie dopuszcza możliwości spożywania alkoholu na terenie STREFY 

PLENEROWEJ.  

4. Organizator może odmówić wstępu na teren STREFY PLENEROWEJ osobie, u której 

stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard 

(w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących 

dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i 

ulotek bez autoryzacji.  

5. Organizator może poddać kontroli osoby wchodzące na teren STREFY PLENEROWEJ oraz 

ich bagaż, przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów 

niebezpiecznych.  

6. Organizator ma prawo odmówić wejścia na Imprezę lub usunięcia ze STREFY 

PLENEROWEJ osoby zasłaniające swój wizerunek w sposób bezpośredni lub pośredni, przy 

zastosowaniu takiego rodzaju nakrycia głowy, które uniemożliwia lub utrudnia identyfikacje 

wizerunku osoby.  

7. Organizator utrwala przebieg Imprezy odbywającej się na terenie STREFY PLENEROWEJ 

dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora, w związku 

z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, 

osób uczestniczących w Imprezie. Wchodząc na teren STREFY PLENEROWEJ, osoby wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności Organizatora. Uczestnik Imprezy 

oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora z tytułu wykorzystania jego 

wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.  

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania 

przez Uczestników zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie STREFY PLENEROWEJ.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika 

Imprezy szkody;  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe, lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 

okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub 

zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania 

wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 

polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.  

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu Imprezy i obowiązuje we wszystkich dniach 

trwania Imprezy, tj. 11-12.06.2022 roku.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów w 

szczególności z uwagi na obowiązujące na terenie Polski przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa wprowadzone w związku z epidemia COVID – 19.  



 

 

3. Wejście na teren STREFY PLENEROWEJ  i udział w Imprezie jest równoznaczny z 

akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.  

4. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie 

traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące prawa obowiązującego na terenie Polski  

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie głównej Organizatora, - na stronie 

internetowej Organizatora, w Imparcie przy ul. Mazowieckiej 17. 


