KINO MOBILNE NA LEŻAKACH
REGULAMIN

INFORMACJE PODSTAWOWE:
1. Regulamin obowiązuje na terenie pokazów letniego kina mobilnego na leżakach zwanego dalej
Pokazem, które odbywają się w terminach wskazanych w informacji opublikowej na stronie
https://jerzmanowice.eu/.
2. Organizatorem Pokazów jest Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97,
32-048 Jerzmanowice, tel.: 012 38 95 197, e-mail: gok@jerzmanowice.eu zwany dalej
Organizatorem.
3. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które zgłosiły swoją obecność do Organizatora
w

ustalonym

terminie

wskazanym

w

informacji

umieszczonej

na

stronie

https://jerzmanowice.eu/.
4. Każda osoba przebywająca na terenie Pokazu w czasie jego trwania jest zobowiązana stosować
się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wejście na teren Pokazu oznacza akceptację postanowień Regulaminu, w tym akceptację na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązkiem informacyjnym.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
6. Uczestnicy biorą udział w Pokazie jedynie po zgłoszeniu woli uczestnictwa do Organizatora w
terminie wskazanym w informacji umieszczonej na stronie https://jerzmanowice.eu/ lub w dniu
wydarzenia w specjalnie wyznaczonym punkcie zapisów (o ile w dniu wydarzenia Organizator
będzie dysponował wolnymi miejscami).
7. Uczestnik Pokazu chcąc uczestniczyć w seansie filmowym wypełnia formularz zgłoszeniowy
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który zostanie udostępniony jako
aktywny formularz na stronie https://jerzmanowice.eu/, jak również zostanie udostępniony w
dniu wydarzenia w specjalnie wyznaczonym punkcie zapisów (o ile w dniu wydarzenia
Organizator będzie dysponował wolnymi miejscami).
8. Formularz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostanie wygenerowany z
wykorzystaniem narzędzi Google (Formularze Google), dane osobowe Uczestników zostaną
usunięte z tych narzędzi niezwłocznie po zarejestrowaniu zgłoszenia.
UWAGI PORZĄDKOWE:

9. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Pokazu poprzez określenie
zasad zachowania się na terenie Pokazu.
10. Uczestnik jest zobowiązany do zajęcia wyznaczonego miejsca przez Organizatora lub służby
porządkowe.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie
Pokazu.
12. Osoby małoletnie powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich
wyłączną odpowiedzialność.
13. Osoby uczestniczące w Pokazie są zobowiązane, by stosować się do zaleceń przedstawicieli
Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
14. Uczestnicy mogą przebywać na terenie do zakończenia Pokazu, a następnie są zobowiązani do
opuszczenia miejsca Pokazu bez zbędnej zwłoki.
15. 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. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
16. W trakcie Pokazu jest zabronione korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych emitujących światło i dźwięk mogących przeszkadzać w odbiorze Pokazu.
17. Osoby obecne na Pokazie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób.
18. Służby porządkowe Organizatora/Organizator mają prawo do:
1) legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
2) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób – w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty zakazane Regulaminem.
19. Na teren Pokazu nie mają prawa wejść osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających,
zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty zakazane odmawiające poddania się
rewizji.
20. Na terenie Pokazu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz posiadania broni, opakowań
szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, typu: kije
bejsbolowe, rurki metalowe, noże, materiały wybuchowe i pirotechniczne (petardy, zimne
ognie, race, pochodnie itp.), materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub
psychotropowe.

21. Z terenu Pokazu będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny,
stwarzają zagrożenie dla innych uczestników imprezy lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem imprezy.
22. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia, będą ujmowane i bezzwłocznie przekazywane Policji.
23. Zabronione jest na terenie Pokazu:
1) działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Pokazu,
2) wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych;
3) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i
niedowidzących
4) przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
5) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
6) prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej,
7) prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z
polskim prawodawstwem.,
8) palenie papierosów

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
24. Informujemy, że podczas Pokazu przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku Uczestników
w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o
uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół
większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w
czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
25. Organizator utrwala przebieg Pokazu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz
promocji i reklamy Pokazu.
26. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników
Pokazu, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

27. W trakcie Pokazu zabrania się dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako
działań prawnie zabronionych. Naruszenie tego zakazu jako stanowiące czyn zabroniony będzie
każdorazowo zgłaszane organom ścigania.
28. Obowiązek informacyjny:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w
Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice, tel.: 012 38 95 197, e-mail:
gok@jerzmanowice.eu
2) kontakt z inspektorem ochrony danych: patrycja@informatics.jaworzno.pl;
3) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji imprezy kina
mobilnego na leżakach, udziału w wydarzeniu, obsługi uczestników wydarzenia oraz
zapewnienia prawidłowej organizacji wydarzenia, w tym prowadzenia dokumentacji
związanej z imprezą, jak również jej archiwizacji oraz promocji i będą przechowywane do
momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą i zgodnie z przepisami o
archiwizacji;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe uczestnictwo w imprezie;
5) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia
RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w
ściśle określonym celu, wskazanym powyżej;
6) dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7) informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;
8) dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
*RODO – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA POKAZU:
29. Uczestnicy Pokazu są zobowiązani do:
1) kulturalnego zachowania względem innych uczestników Pokazu i przestrzegania norm
społecznych.
2) zakrycia ust i nos maseczką lub dostępną tkaniną, np. chustką, założenia rękawiczek
jednorazowych jak poruszają się po terenie Pokazu za wyjątkiem leżaka
3) zachowywania co najmniej 2 metrów odstępu od drugiej osoby za wyjątkiem osób, w
których towarzystwie przyszły
4) niezwłocznego informowaniu o zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia
należy przedstawiciela Organizatora/Służb Porządkowych
5) nietarasowania i niezastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb
ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji
ratowniczej lub gaśniczej.
30. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia Uczestnik powinien:
1) natychmiast powiadomić Służby porządkowe imprezy,
2) unikać paniki,
3) stosować się do poleceń Służb porządkowych imprezy i komunikatów,
4) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
31. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie Organizatora https://jerzmanowice.eu/ oraz w
postaci wydruków na terenie Pokazu.
32. Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

