Regulamin Wydarzeń Artystycznych
Niniejszy regulamin dotyczy Wydarzeń , których Organizatorem jest Centrum Kultury Promocji i
Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników danego
Wydarzenia.
1. W przypadku gdy dla danego wydarzenia zostanie stworzony regulamin szczegółowy, który
zostanie podany do publicznej wiadomości, wówczas taki regulamin jest nadrzędny w
stosunku do niniejszego Regulaminu Wydarzeń. W zakresie rozbieżności pomiędzy ww.
regulaminami, wiążąca jest treść regulaminu szczegółowego.
2. Celem regulaminu Wydarzeń jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez
określenie zasad zachowania się uczestników, a ponadto uregulowanie praw i/lub
obowiązków uczestników.
3. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizator (w tym jego
służb) w zakresie bezpieczeństwa oraz przebiegu Wydarzenia.
4. Każde Wydarzenie odbywa się na wydzielonej powierzchni (zwanej dalej ,,Powierzchnią”).
Podmiotem odpowiedzialnym zagospodarowanie Powierzchni oraz za bezpieczeństwo
przebywających na niej uczestników pozostaje organizator Wydarzenia.
5. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym
Regulaminem przed uczestnictwem w Wydarzeniu.
6. Uczestnictwo w Wydarzeniu me wiązać się z ograniczoną ilością miejsc, co może
spowodować ograniczoną ilością miejsc, co może spowodować ograniczenia w dostępie do
Powierzchni i tym samym uczestnictwie w Wydarzeniu.
7. Zabrania się do pozostawiania rzeczy osobistych bez opieki na Powierzchni. Organizator nie
prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym w szczególności dokumentów, pieniędzy,
biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych, itp.
8. Uczestnik zobowiązany jest do poddania się poleceniom organizatora ( w tym służbom
porządkowym).
9. Na Powierzchni:
• Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, itp.;
• Zabrania się wnoszenia alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków.
10. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Powierzchnię:
• Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
• Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe.
• Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa porządku publicznego.
• Osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę
masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzenia imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z
warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec
nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o.
postępowaniu nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz
zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy.
Powyżej wskazanym osobom odmawia się wstępu na Wydarzenie.

11. Niniejszym informuje się uczestników Wydarzenia, iż przebieg danego Wydarzenia może być
rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji z
Wydarzenia w wersji fotograficznej ( w tym ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu audiowizualnego.
Wobec tego każdy Uczestnik uczestnicząc w Wydarzeniu wyraża zgodę na powyższe
utrwalenie przebiegu Wydarzenia z jego udziałem (w tym na wykorzystanie wizerunku) dla
celów dokumentacji oraz promocji/reklamy Wydarzenia i Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej w przyszłości, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych,
reklamowych oraz promocyjnych.
Rozpowszechnianie wizerunku w powyższym celu odbywać się będzie:
1. Określoną metodą i w dowolnej ilości celem reklamy, promocji i informacji związanej z
Wydarzeniem i Centrum Kultury Promocji i Turystyki, w tym: techniką drukarską, cyfrową
w formie druków, plakatów itp. oraz w zakresie publicznego wystawienia, odtworzenia
oraz nadawania, jak i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za
pośrednictwem sieci komputerowej Internet;
2. W dowolny sposób, a w szczególności używanie ich w toku działalności związanej z
funkcjonowaniem Centrum Kultury Promocji i Turystyki, w tym działalności reklamowej,
promocyjnej;
3. Poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), utrwalenie, zwielokrotnienie i
wprowadzenie do obrotu na nośnikach optycznych, magnetycznych i innych cyfrowych;
4. Poprzez włączenie części lub całości do utworu multimedialnego lub programu
komputerowego;
5. Poprzez wprowadzenie do obrotu utrwaleń, w tym utrwaleń w formie plików
komputerowych zachowanych w dowolnych formatach;
6. Poprzez dokonywanie obroki cyfrowej i montażu oraz dostosowywania do formatów
zgodnych z wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej Internet lub innych
programach multimedialnych;
7. Poprzez publiczne rozpowszechnianie, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten
wizerunek, także wyraża się zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem ,
grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę,
modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie (za wyjątkiem jedynie
materiałów informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek).
Powyższa zgoda nie jest ograniczona w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź
konieczności uiszczenia na rzecz uczestnika Wydarzenia jakichkolwiek opłat. Równocześnie
uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania wizerunku. Zgoda uczestnika jest nieodwołalna i podlega przepisom prawa
polskiego.
Niniejsza zgoda jest udzielona na rzecz każdoczesnego właściciela i zarządcy Centrum Kultury
Promocji i Turystyki oraz następców tych podmiotów.
Uczestnik lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) uczestnika oświadcza i
gwarantuje, że posiada zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody.
W przypadku zgody na powyższe ewentualne wykorzystanie wizerunku – uczestnik najpóźniej
w momencie zakończenia Wydarzenia proszony jest o zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do
biura Centrum Kultury Promocji i Turystyki bądź o powstrzymanie się od uczestnictwa w
Wydarzeniu.

12. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także
działalności reklamowej oraz promocyjnej na Powierzchni.
Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Centrum Kultury
Promocji i Turystyki .
Wersja Regulaminu widniejąca na stronie internetowej Centrum Kultury Promocji i Turystyki jest
wersją aktualnie obowiązującą.

