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REGULAMIN IMPREZY
„V KASZTELAŃSKI FESTIWAL SMAKÓW W SIERPCU”
Sierpc 12-14.08.2022 r.

I.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:
1. Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
2. Osoby wchodzące na teren imprezy winne się zapoznać z przepisami porządkowymi dotyczącymi tego terenu.
3. Wejście na teren imprezy oznacza bezwzględną akceptację regulaminu imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
5. Zabrania się prowadzenia na terenie imprezy wszelkiej działalności handlowej bez porozumienia z Organizatorem.

II.

Zasady bezpieczeństwa.
Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na tablicy na terenie
obiektu do tego, co następuje.
1. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
2. Organizator ma prawo odmówić wstępu widzowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
3. Przy wejściu na teren obiektu widz zobowiązany jest poddać się kontroli służbom porządkowym.
4. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników takich
jak:
a)
broń palna, broń gazowa, paralizator, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, nóż, pałka, łańcuch, petarda,
świeca dymna, laser, wskaźnik laserowy,
b)
drzewców do flag i transparentów,
c)
przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.
Przedmioty których posiadanie jest zabronione podlegają konfiskacie.
5. Zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych i parasoli.
6. Zabronione jest wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne
(metalowe okucia obuwia, pasy z metalowymi ćwiekami, bransolety ostro zakończone, łańcuchy, itp.) lub uniemożliwiają identyfikację (szaliki
zasłaniające twarz, kaptury, kominiarki) oraz noszą znamiona akcji reklamowej.
7. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
8. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na teren organizowanej imprezy a osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających ujawnione przy wejściu na obiekt zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia obiektu pod rygorem ich
wyprowadzenia przez służby porządkowe.
9. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z dyspozycjami służb porządkowych lub osoby oddelegowanej przez organizatora. W
przypadku miejsc siedzących uprawnia to do zajęcia miejsca siedzącego lub stania wyłącznie przed własnym miejscem siedzącym. W żadnym
wypadku nie wolno stać w przejściach, na schodach lub innych drogach ewakuacyjnych.
10. Wywieszenie transparentów plansz bez zgody organizatora oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre
obyczaje jest niedozwolone.
11. Ponadto zakazuje się:
a)
wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku ( bariery, wygrodzenia, płoty,
mury, dachy itp.),
b)
wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
c)
rzucania wszelkimi przedmiotami,
d)
sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela obiektu lub Organizatora.
12. Wprowadzanie psów, kotów oraz innych zwierząt na teren obiektu jest zabronione (nie dotyczy wystaw i prezentacji).
13. Osoby nieprzestrzegająceustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych zostaną usunięte z obiektu.
UWAGA
14. Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania się uczestników przy pomocy urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
15. Bezpieczeństwa na imprezie masowej strzegą oznakowane służby organizatora.
16. Organizator prosi o powstrzymanie się od zachowań w wyniku których wielokrotnie następowały urazy i kontuzje wśród uczestników
koncertów.
17. Organizator zawiadamia, że podczas koncertu mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe
przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

III.

Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej.
Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone na tablicy na
terenie obiektu do tego, co następuje:
1. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audiovideo.
2. Osoby, które będą starały się wnieść na teren koncertu aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, będą
musiały liczyć się z koniecznością przekazania go w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN.
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3. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.
IV.

Warunki bezpieczeństwa.
Organizator zgodnie z Ustawą o ochronie imprez masowych zatrudnia służby porządkowe i informacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku podczas trwania imprezy.
Służby te są uprawnione do:
1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień –
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8
ust. 2,
4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej
lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
5. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych.
Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz
kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej,
służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonania poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

V.

Organizator informuje i uprzedza.
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (teksy jednolity: Dz. U. Nr 62). Przepisy karne – Rozdział 9
Art. 54 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy
masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności.
Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega
karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000zł.
Art. 57. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację
nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

VI.

Ochrona danych osobowych
1. Udział w imprezie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku. Przetwarzanie to
ma na celu wyłącznie promowanie działań kulturalnych. Nie mniej jednak przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody w każdym momencie,
a także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
b)
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod e-mailem p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
c)
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.
d)
W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator przestanie
przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
e)
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów administratora, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia
zgody.
f)
Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty,
które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
g)
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
h)
Administrator nie przekazuje danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i ich nie profiluje.

ORGANIZATOR

