
REGULAMINOBOWIĄZUJĄCYNA TERENIE
„Kina plenerowego na leżakach”

I. Informacje ogólne:

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 2/5 w Kruszynie.

2. Termin imiejsce: 13 sierpnia 2021 rok, godż.20.30 — plac przed Domem Ludowym w Bożejowicach. W razie
deszczu projekcja odbędzie się w Domu Ludowym.

II. Postanowieniaogólne:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie kina plenerowego. Każda osoba
przebywająca na tym terenie, w czasie trwania transmisji zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kina plenerowego poprzez określenie zasad
zachowania się osób tam przebywających.

III. Zasady organizacyjne i porządkoweobowiązujące na terenie kina plenerowego:

]. Pokaz filmowy odbywający się na terenie kina plenerowego ma charakter otwarty, z ograniczoną liczbą miejsc.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w kinie plenerowym na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
opiekę.

3. Osoby przebywające na terenie kina plenerowego podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego
Regulaminu.

4. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie kina plenerowego zobowiązane są zachowywać się w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować
się do zaleceń pracowników iprzedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa
i porządku.

5. Widzowie na terenie kina plenerowego powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie
z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego lnspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa

6. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren kina plenerowego, bez podawania
uzasadnienia osobom:

a) zachowującym się agresywnie,

b) których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

c) których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób.

7. Zakazane jest:

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie
kina plenerowego,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kina plenerowego,

c) spożywanie napojów wysokoprocentowych i wyrobów tytoniowych w trakcie trwania projekcji,

d) wprowadzania psów bez kagańca. Psy przebywające na terenie imprezy powinny być na smyczy, nie mogą zajmować
miejsc na leżakach.



8. Osoby przebywające na terenie kina plenerowego mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków,
mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie kina plenerowego na własne ryzyko.

9. Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

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, epidemia,
działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw
i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kina plenerowego.

12. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego l994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

13. Wizerunek osób przebywających na terenie kina plenerowego może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowychoraz promocyjnych,m.in. na stronie
internetowej: oraz na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz zmian w programie
imprezy.

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do regulaminu „Kina plenerowego na leżakach”

Zgodnie : art. I 3 ust. I i ust. .? Ro:p0r:qd£enia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 : dnia 27 kwietnia 2016 i: w sprawie ochrony osóbfi:yc:nych w
:wiqzku : pr:envar:aniem danych osobowych i w sprawie swobodnegopr:epływu takich danych ora: uchyleniadyreka 95/46/WE (RODO). informujemyże:

Administratorem Pani/Pana danych osobowychjestGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa IB, 59-700Bolesławiec.._

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z InspektoremOchrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku dziecka podczas zajęć organizowanym przez GOKiS.:PP)!”

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. l lit. a) RODO (zgoda) — osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów.

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

c) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia, uprawnione na mocy obowiązujących przepisów
prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do danych,

b)żądania sprostowania danych,

c)wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9. Nie posiada Pani/Pan prawa do:

a) ograniczenia danych osobowych,

b) sprzeciwu wobec przetwarzaniu,

c) przenoszenia danych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

] [. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


