REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
AKCJA VR: DOŚWIADCZENIE

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wydarzenia “Akcja VR. Doświadczenie” (zwanych dalej
“Wydarzenie”) odbywających się w ramach wydarzenia 11. Festiwal Krytyków
Sztuki Filmowej Kamera Akcja oraz Akcja Edukacja jest Fundacja FKA z
siedzibą w Łodzi (92-116) przy ulicy Giewont 51/1.
2. Osoby uczestniczące w wydarzeniach są zobowiązane z zapoznaniem się z
niniejszym regulaminem (zwanym dalej “Regulaminem”), umieszczonym na
stronie internetowej www.kameraakcja.com.pl
3. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Liczba miejsc na wybranych wydarzeniach jest ograniczona i decyduje
kolejność zgłoszeń.
5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
6. Wydarzenie ma miejsce w Bibliotece TUVIM, ul. Tuwima 46
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wysyłania potwierdzenia zapisania
się na wybrane wydarzenia.
8. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

kontaktu

mailowego

bądź

telefonicznego (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) z uczestnikami
wydarzenia / warsztatów / spotkania, w celu przeprowadzenia krótkiego
badania satysfakcji uczestnika. Część ankiet może odbyć się w formie
stacjonarnej.
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i
fotograficznych powstałych w czasie trwania wydarzeń na potrzeby
promocyjne i informacyjne Organizatora. Uczestnicy zgadzają się na to, że ich
wizerunek może zostać utrwalony przez fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu na materiale promującym działania
Fundacji FKA na czas nieokreślony.
10. Uczestnicy wydarzeń wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Warsztatów
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
tekst jednolity Dz.U z 2002 r., nr 101, poz.96 z późniejszymi zmianami).
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
12. Na pytania dotyczące Regulaminu oraz udziału w wydarzeniach odpowiadają
Organizatorzy, pod adresem: biuro@kameraakcja.com.pl.

§2
OGÓLNE ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ORGANIZACJI
WIDOWNI PODCZAS WYDARZENIA
1. Organizator umieści w widocznym miejscu przed wejściem na pokaz tablicę
informacyjną przypominającą o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu
dystansu społecznego 2 m, o ile aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia lub
Głównego Inspektora Sanitarnego nie będą stanowiły inaczej.
2. Organizator zapewni widzom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) przy
wejściu na teren pokazu oraz w toaletach.
3. Wszyscy widzowie oraz goście muszą posiadać indywidualne środki ochrony do
zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującym prawem. Organizator lub
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upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie
przy wejściu na teren pokazu w pomieszczeniu zamkniętym. W przypadku
odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku,
Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren wydarzenia.
4. Widzowie na terenie wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie
odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co zapewni Organizator
wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące.
5. W przypadku kolejki do wejścia na teren wydarzenia lub do sanitariatów
widzowie zobowiązani są zachować 2-metrowy dystans od siebie.
6. Organizator wyposaży pracowników obsługi wydarzenia oraz wolontariuszy w
odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji
rąk).
§3
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez
niego upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren pokazu, bez podawania
uzasadnienia:
1. osobom zachowującym się̨ agresywnie;
2. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu
środków odurzających;
3. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia;
4. ze względów bezpieczeństwa osób biorących udział w Wydarzeniu.
§4
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz
wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w
3

Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie jego
wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.
§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu,
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
2. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest,
na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu wydarzenia.
3. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego
regulaminu.
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