REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ
NA STADIONIE SPORTOWYM W SUCHYM DĘBIE – FESTIWAL WIKLINY 27.08.2022 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Imprezy jest Urząd Gminy w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17 83-022 Suchy Dąb
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest
Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i
korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim oraz określenie zasad
wykorzystania wizerunku uczestników Imprezy.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1. Wydarzenie ma charakter ogólnodostępny i bezpłatny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie
Impreza.
4. Organizator może dokonać wszelkich zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
5. Organizator odmówi wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających.
6. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy i działań statutowych Organizatora.
Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach
dokumentacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz bezpieczeństwa wydarzenia.
Zarejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu może być jedynie szczegółem całości, który może być umieszczony w postaci
filmów, nagrań dźwiękowych oraz zdjęć w serwisach internetowych Gminy Suchy Dąb, prasie lokalnej, kronikach oraz sprawozdaniach
z działalności.
Uczestnik imprezy oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych
relacjonujących przebieg Imprezy oraz promujących Gminę przez Organizatora/Współorganizatora/Partnera Imprezy. Uczestnik oświadcza,
że nie będzie rościł wobec ww. podmiotów żadnych pretensji z tytułu wykorzystania jego wizerunku.
7. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) napojów w szklanych pojemnikach,
f) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
g) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.
10. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
11. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza
w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
12. 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.
13. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie otaczającym Imprezę i jest wyraźnie
oznakowany.
14. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
15. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania
wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
16. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatora, - na stronie internetowej Organizatora
17. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
KLAUZULA INFORMACYJNA IMPREZY PLENEROWEJ
Impreza plenerowa Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Urząd Gminy w Suchym Dębie, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Suchym Dębie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 17, 83-022 Suchy Dąb tel. 583556800.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Imprezy plenerowej można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych pod adresem inspektor@suchy-dab.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Urząd przetwarza dane osobowe w celach:
Przetwarzanie danych osobowych uczestników będzie realizowane w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie, w związku
z zaakceptowaniem jego postanowień (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu
4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 1) dostępu do danych osobowych, 2) sprostowania danych osobowych np. gdy są
nieaktualnie lub nieprawdziwe, 3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Profilowanie Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane

