
REGULAMIN WYDARZENIA

Spektakl teatralny TRZY SIOSTRY… POŻEGNANIE Z SADEM

14.03.2022

Rozdział I

§ 1 Zakres obowiązywania

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, tj. Stowarzyszenie ROTARY CLUB OLSZTYN VARMIA z

siedzibą w Olsztynie (adres: 10-802 Olsztyn, ul. Sielska 4A), Nr KRS 0000509330, a także warunki udziału i zasady zachowania

się uczestników , w tym postanowienia regulujące:

a. sposób organizacji,

b. obowiązki uczestników spektaklu,

c. warunki uczestnictwa,

d. uprawnienia uczestników spektaklu,

e. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

2. Uczestnicy Spektaklu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

§ 2 Sposób organizacji imprezy

1. Za bezpieczeństwo osób  na miejscu i w czasie jego trwania  imprezy odpowiada Organizator imprezy.

2. Impreza jest odpłatny i dostępny dla osób posiadających cegiełki wsparcia.

3. Prawo wstępu na imprezę bez cegiełki mają:

a. przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji

po uzgodnieniu z przedstawicielem Organizatora,

b. przedstawiciele posiadający odpowiednio oznakowane plakietki wydane przez Organizatora tj. ochrona, personel techniczny

itp.

4. Spektakl rozpoczyna się w dniu  14.03.2022 r. o godz. 19:00 i kończy o godz. 23:00.

5. Spektakl będzie odbywać się przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.

6. Udział uczestnika w wydarzeniu jest równoznaczny z oświadczeniem i potwierdzeniem, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miał

on kontaktu z osobą, co do której ma wiedzę, że jest zarażona koronawirusem COVID-19, nie miał kontaktu z osobami, które

przechodzą kwarantannę oraz nie przebywał w strefach zagrożonych koronawirusem COVID-19.

7. Uczestnik imprezy oświadcza, że jego udział w imprezie odbywa się na podstawie świadomej i bezwarunkowej zgody

uczestnika imprezy w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem COVID-19 podczas imprezy oraz

oświadcza, że zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Organizatora imprezy, wynikłych z tego tytułu.

8. Przed rozpoczęciem Spektaklu zostanie przeprowadzona dezynfekcja klamek i toalet natomiast pomieszczenia zostaną

wywietrzone.

Rozdział III

§ 3 Obowiązki uczestnika spektaklu

1. Uczestnik jest obowiązany:

a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Organizatora imprezy cegiełkę uprawniający do wejścia na imprezę

wydaną przez Organizatora,

b. na spektaklu zajmować  wskazane miejsce przez Organizatora,

c. zachowywać się w sposób zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu

innych osób obecnych na Spektaklu,

d. stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora, kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i

porządkowej oraz speakera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej,

Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń,

e. w sytuacji wystąpienia objawów, wskazujących na potencjalne zachorowanie na choroby zakaźne, zaniechać przybycia na

wydarzenie,

f. wypełnić formularz (imię, nazwisko i dane kontaktowe), w którym uczestnik poświadczy akceptację Regulaminu oraz

oświadczy przy wejściu na imprezę że uczestnik, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji - zgromadzone w ten

sposób dane, przetrzymywane będą przez 2 tygodnie od daty wydarzenia,



g. korzystać ze środków do dezynfekcji, które będą znajdować się przy wejściu oraz na terenie wydarzenia.

Rozdział IV

§ 4 Warunki uczestnictwa w Spektaklu

1. Zakazuje się wstępu na Spektakl osobie:

a. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie

działających środków,

b. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku

publicznego,

c. chorej z objawami choroby zakaźnej, objętej kwarantanną lub izolacją domową.

2. Podczas Imprezy zabrania się:

a. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,

b. przebywania w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania.

3. Ponadto zabrania się wnoszenia na teren Obiektu i posiadania:

a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży, paralizatorów oraz parasoli o

ostrym zakończeniu,

b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie

działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,

c. środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających,

d. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących.

e. zabrania się nagrywania i fotografowania podczas trwania spektaklu.

Rozdział V

§ 5 Uprawnienia uczestnika

1. Uczestnik  ma prawo:

a. przebywać na terenie Obiektu w czasie trwania imprezy tj. od chwili rozpoczęcia  przez Organizatora do jego zakończenia,

b. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach

bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

c. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób

zgodny z ich przeznaczeniem,

d. korzystać z pomocy medycznej.

2. Uczestnik  jest uprawniony także do:

a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód

w trakcie trwania imprezy  na terenie Obiektu,

b. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI

§ 6 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych jest ROTARY CLUB OLSZTYN VARMIA z siedzibą w Olsztynie (adres: 10-802 Olsztyn, ul. Sielskiej

4A). W sprawach dotyczących danych osobowych możesz kontaktować się mailowo pod adresem: klub@rotaryvarmia.org.pl lub

kierując pismo na wskazany powyżej adres.

2. Dane będą przetwarzane w związku z zakupem cegiełek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), dalej: „RODO”), spełnienia obowiązków prawnych wynikających m. in. z przepisów

rachunkowo-podatkowych (podstawa prawną jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO) oraz w celu realizacji uzasadnionego naszego

interesu tj. ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego (podstawą prawną

jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO).

4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

5. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany właściwymi

przepisami rachunkowo-podatkowymi.
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6. W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być nasi podwykonawcy, m.in. biuro księgowe, wsparcie IT, banki,

firmy kurierskie.

7. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają

z obowiązujących przepisów. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (w tym w

celach marketingowych) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

(adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby cofnąć

zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowej należy wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail:

klub@rotaryvarmia.org.pl

9. W sytuacji tego wymagającej Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych uczestników

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom

porządkowym.

Rozdział VII

§ 7 Rozpowszechnianie wizerunku

1. Wejście na teren obiektu, w którym odbywa się Spektakl, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika –

nieograniczonej w czasie i terytorialnie - zgody na nieodpłatne (dla wszystkich pól eksploatacji), wielokrotne rozpowszechnianie

jego wizerunku przez Organizatora (lub inne podmioty działające na jego rzecz lub w imieniu) utrwalonego w czasie i w miejscu

trwania Spektaklu, w postaci nagrań video, fotografii cyfrowej, do celów produkcyjnych, sprawozdawczych, dokumentacyjnych,

promocyjnych oraz reklamowych realizowanych przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz dowolną techniką cyfrową (w tym zapis na płycie CD, DV, Blue-Ray,

urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci);

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub

najem oryginału albo egzemplarzy, a także rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wykonywanie,

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez telewizyjną sieć cyfrową i

naziemną, Internet, serwisy społecznościowe.

2. Wejście na teren obiektu, w którym odbywa się Spektakl, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, w tym

również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatora z tytułu wykorzystania wizerunku Uczestnika

Spektaklu na zasadach określonych w ust. 1.

3. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za

nieetyczne.

4. Osoba, która nie wyraża zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, stosownie do treści art. 81 ust.

1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), ma

obowiązek poinformowania Organizatora poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w trakcie wydarzenia

lub wysłanie oświadczenia na adres e-mail: klub@rotaryvarmia.org.pl

Rozdział VIII

§ 8 Przepisy końcowe

1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów prawa.

2. Uczestnik Spektaklu w pełni odpowiada cywilnie oraz karnie za wszelkie szkody na mieniu i osobach dokonane przez niego

podczas uczestnictwa.

3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu

podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu

cegiełki na wydarzenie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników imprezy w przypadku odwołania imprezy, niewykonania lub

nienależytego wykonania któregokolwiek z ustaleń niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania imprezy,
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niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie

zewnętrzne, któremu Organizator nie mógł zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany programu artystycznego bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej cegiełki, zwłaszcza w przypadkach

niezależnych bezpośrednio od Organizatora;

b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika  szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora;

c. unieważnienia cegiełki, zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Spektakl zgodnie z

przepisami obowiązującego prawa,

d. odwołania Spektaklu ze względu na regulacje prawne związane z sytuacją epidemiczną; w przypadku konieczności

odwołania wydarzenia Organizator zwróci Uczestnikom pieniądze za zakupione wcześniej cegiełki (zwrot ten pomniejszony

będzie o koszty operacyjne - nieprzekraczające 5%). Uczestnik nie może rościć sobie żadnych dodatkowych rekompensat

związanych z odwołaniem wydarzenia,

e. ograniczenia maksymalnej liczby osób mogącej wziąć udział w Spektaklu, jeżeli przepisy prawa związane z sytuacją

epidemiologiczną będą tego wymagać. Wówczas o pierwszeństwie wejścia decydować będzie kolejność zakupu cegiełek.

Osoby, które w związku z wprowadzeniem ograniczenia nie będą mogły wziąć udziału w Spektaklu - otrzymają zwrot środków

za zakup cegiełek (zwrot ten pomniejszony będzie o koszty operacyjne - nieprzekraczające 5%).

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2022 r. i obowiązuje do końca dnia.

7. Regulamin będzie umieszczony przy wejściu głównym w miejscu wydarzenia.

8. Wejście i przebywanie osób na tereni Spektaklu, na teren obiektu w trakcie jego trwania oznacza bezwzględną akceptację

niniejszego Regulaminu.


