Regulamin Kina Plenerowego w Trzydniku Dużym
§1
Kino plenerowe (dalej: .Pokaz") odbywa się na stadionie w Trzydniku Dużym (dalej: "Stadion") w
dniach 16 i 17 lipca 2021 roku o godz. 21.00 i 22.30.
§2
Organizatorem Pokazu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym (dalej: "Organizator").
§3
Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników Pokazu, zastrzega jednak, że dzieci i
młodzież poniżej 15 roku życia mogą w Pokazie uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej.
§4
Kino plenerowe jest bezpłatne.
§5
Organizator zapewnia 130 leżaków, jednak każdy widz może przynieść własne bezpieczne siedzisko
(karimata, koc itp.).
§6
Wstęp na Stadion odbywa się nie wcześniej niż 30 minut przed rozpoczęciem Pokazu pod warunkiem
zastosowania się do zaleceń sanitarnych oraz poleceń obsługi działającej w imieniu Organizatora.
§7
Wszyscy widzowie oczekując na wejście oraz wchodząc na teren Pokazu muszą zachować dystans
społeczny (2 metry) oraz posiadać maseczki. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą
mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Pokazu. W przypadku odmowy
okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku Organizator ma prawo odmówić
widzom wejścia na teren Pokazu.
§8
W przypadku przeniesienia kina na halę widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką
ochronną przez cały okres s.eansu.
§9
Widzowie na terenie Pokazu powinni zając przygotowane miejsca
bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
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§10
Na terenie Pokazu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów
elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń a także spożywania zabronionych prawem używek .
Możliwe jest posiadanie własnej butelki z wodą mineralną lub napojem w oryginalnej butelce.
§11
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego
upoważnione mogą odmówić wstępu na teren Stadionu, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się agresywnie;
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających;
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia;
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na Stadionie.
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§13
Uczestnicy Pokazu mają obowiązek stosować się niezwłocznie do poleceń Organizatora oraz osób
przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze
Pokazu na bieżąco.
§14
W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywa
się Pokaz zgodnie z poleceniami obsługi.
§15
Uczestnik, który naruszy postanowienia niniejszego
obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Stadionu.
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§16
Organizator utrwala przebieg Pokazu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i
. reklamy Kina oraz imprez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań
filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby archiwalne i promocyjne Pokazu. Państwa dane
osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i w
serwisach społecznościowych Organizatora. Państwa udział w Pokazie, czy wejście na teren obiektu,
na którym odbywać
się będzie Pokaz, jest równoznaczny
z wyrażeniem
zgody na
przetwarzanie/rozpowszechnianie
wizerunku utrwalonego podczas Pokazu w celu budowania
pozytywnego wizerunku, promocją Organizatora.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą:
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor .rodo@trzydnikduzy.pl
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w Pokazie i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane. Każdemu z Państwa
przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), które
Organizator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Mają
Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Należy
pamiętać, że przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać,
których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Organizator dokłada szczególnych starań w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania i rozpowszechniania Państwa danych osobowych.

§17
Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień mruejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie
zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Organizatora: www.goktrzydnik.pl

§18
Wzięcie udziału w Pokazie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§19
Obszar kina plenerowego zostanie wydzielony w sposób umożliwiający
wyżej wymienionych zasad.
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