REGULAMIN POKAZÓW PLENEROWYCH
„KINO NA LEŻAKACH”
(dalej „Regulamin”)
Z dn. 1 maja 2021
1.

Postanowienia ogólne

2.1.3. Posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty,
materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały
pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje
psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające
zagrożenie dla innych Uczestników Pokazu;
2.1.4. Osobą posiadającym szklane i metalowe pojemniki oraz puszki;
2.2. Zabrania się wnoszenia przez Uczestników na teren Pokazów
Plenerowych:

1.1
Pokazy plenerowe „ Kino na leżakach” (dalej: „Pokazy
Plenerowe” lub „Pokazy”) organizowane są przez ART- FOTOMEDIA Mariusz Zygmunt z siedzibą w Tomaszowie Maz., Ul. Boh. 14
Brygady 19/38 NIP 773-146- 98-67 oraz KINADS spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. K. Z siedzibą w Warszawie, Aleja
Wilanowska 67D / 8, wpisana do postępowania w sprawie Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego , pod numerem KRS: 0000595235, NIP:
5213718497, REGON: 363501927 (dalej: „Organizator”).
1.2
Pokazy plenerowe odbywają się w dniach i godzinach
wskazanych na stronie internetowej wydarzenia pod adresem:
kinonalezakach.pl.pl w miejscach wskazanych przez organizatora.
1.3
Wstęp na Pokazy Plenerowe jest bezpłatny. Liczba miejsc na
Pokazy Plenerowe jest ograniczona.
1.4

Udział w pokazach jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

1.5
Każdy Uczestnik obowiązany jest zachować się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych
osób przebywających na terenie Pokazów Plenerowych, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów
prawa, a nadto stosować się do poleceń Organizatora
1.6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
przedmioty pozostawione na terenie Pokazu.
1.7
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez niego na terenie, gdzie odbywa się Pokaz w stosunku do innych
Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
2.

Ograniczenia w zakresie uczestnictwa.

2.1. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić
wstęp na teren Pokazów Plenerowych bądź wyprosić, bez podawania
uzasadnienia, osoby:
2.1.1. Znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
2.1.2. Zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzające
realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny
sposób;

2.2.1. Napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
2.2.2. Wszelkiego rodzaju broni, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych (np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni), materiałów
pożarowo niebezpiecznych lub innych podobnie niebezpiecznych
przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np.
kijów bejsbolowych, metalowych rurek, noży, itp.
2.2.3. Szklanych i metalowych pojemników oraz puszek.
2.3. Ograniczenie, o jakim mowa w punkcie 2.2. powyżej, nie
dotyczy produktów spożywczych i napojów nabytych przez w strefie
gastronomicznej na terenie Pokazów Plenerowych.
2.4.
Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których
wnoszenie i posiadanie w trakcie Pokazów jest zabronione na podstawie
Regulaminu.
2.5. Psy są wprowadzane na Teren Pokazów wyłącznie na smyczy i
w kagańcu. Posiadacz psa jest zobowiązany do samodzielnego usuwania
psich odchodów do przeznaczonych na ten cel pojemników na śmieci.
Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających
może uzasadniać usunięcie Uczestnika z Terenu Pokazów.
2.6.

Ponadto, na Terenie Pokazów Plenerowych zabronione jest:

2.6.1. niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu,
dekoracji oraz wszelkiego mienia należącego do innych Uczestników
lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Pokazu
Plenerowego;
2.6.2. wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń
mogących zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;
2.6.3. wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych
materiałów niezwiązanych z Pokazem;
2.6.4. wnoszenie kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio –
video;
2.6.5. rozpowszechnianie utrwalonych za pomocą aparatu
fotograficznego i telefonu materiałów z Pokazu jakimikolwiek
technikami.
2.7.
Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i
przenoszonego bagażu osób wchodzących na Pokaz.

2.8. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży
lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Pokazie
jest zabronione, Organizator może odmówić wpuszczenia na Pokaz
osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w
przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po
wejściu na teren Pokazu – może usunąć ja z miejsca, gdzie Pokaz jest
przeprowadzany.
2.9. W przypadku zarządzenia ewakuacji Uczestnicy powinni
spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się Pokazy Plenerowe
oznakowanymi wyjściami, zgodnie z poleceniami obsługi.
3.

Dane osobowe, wizerunek

3.1.
Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania
przebiegu Pokazu Plenerowego oraz wizerunku Uczestników zarówno
w zakresie dźwięku jak i obrazu dla celów dokumentacyjnych, promocji
i reklamy Pokazu oraz Pokazów w przyszłych latach. Wizerunek osób
utrwalonych na nagraniu może być rozpowszechniany przez
Organizatora dla celów reklamy i promocji Pokazu (w tym na portalach
społecznościowych) jak również celów dokumentacyjnych i
sprawozdawczych.
3.2. Udział w Pokazie Plenerowym jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz na
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas Pokazu w portalach
społecznościowych i w sieci Internet. Udział w Pokazie jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez
Organizatora wizerunku Uczestnika w materiałach reklamowych,
promocyjnych, jak również prasowych oraz innych związanych z
przebiegiem Pokazu.
3.3.
W zakresie przetwarzanych danych osobowych Uczestników (w
tym wizerunku):
3.3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ARTFOTO-MEDIA Mariusz Zygmunt z siedzibą w Tomaszowie Maz., ul.
Boh. 14 Brygady 19/38 NIP 773-146- 98-67 oraz KINADS spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. K. Z siedzibą w Warszawie, Aleja
Wilanowska 67D / 8, wpisana do postępowania w sprawie Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego , pod numerem KRS: 0000595235, NIP:
5213718497, REGON: 363501927 (dalej: „Organizator”).
3.3.2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Organizatora możesz skontaktować się pod
dostępnym pod adresem e-mail : politykaprywatności@kinads.pl
3.3.3. Organizator przetwarza w związku z Pokazem Plenerowym
następujące dane: wizerunek, głos.
3.3.4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu
reklamy i promocji Pokazu (w tym na portalach społecznościowych) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak również celów dokumentacyjnych i

sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO, jako tzw. prawnie
uzasadniony interes administratora).
3.3.5. Dane Uczestnika Pokazu mogą być przekazywane dostawcom
usług (m.in. zewnętrznej firmie informatycznej, dostawcom usług
teleinformatycznych), dostawcom usług wspierających w obszarze
marketingowym (agencje reklamowe), portalom społecznościowym
(Facebook), sponsorom Pokazów i potencjalnym Sponsorom.
3.3.6. Dane Uczestnika Pokazu mogą być przekazywane poza teren
EOG podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield i w ten
sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
wymagany przez przepisy europejskie.
3.3.7. Dane Uczestnika Pokazu będą od chwili wyrażenia zgody do
czasu jej cofnięcia a w przypadku innych celów (tzw. prawnie
uzasadniony interes administratora) przez okres 5 lat. Po upływie wyżej
wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
3.3.8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w Pokazie.
3.3.9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także
skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych.
3.3.10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
zgody - Uczestnik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych uczestnika przed momentem cofnięcia zgody ani
w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o inną
podstawę przetwarzania danych.
3.3.11. Uczestnik dodatkowo ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw.
klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub
interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji
Organizator nie będzie przetwarzać danych Uczestnika objętych
sprzeciwem na tej podstawie. Organizator ma prawo do odmowy
wykonania tego wniosku, jeżeli po jego stronie wystąpią ważne prawnie
uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec
przysługujących uczestnikowi interesów, praw i wolności albo
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3.3.12. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, uczestnik może w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w takim celu. Po
przyjęciu takiego wniosku Organizator nie będzie przetwarzać danych
uczestnika na potrzeby marketingu bezpośredniego.
3.3.13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

6.3.
4.

Odpowiedzialność Organizatora

4.1.
Ze względu na plenerowy charakter Pokazów Plenerowych,
Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca
uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego
się wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków
pogodowych.
4.2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Pokazów
Plenerowych, w przypadku złych warunków atmosferycznych (np.:
prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr, opady ciągłe deszczu) lub ze
względów bezpieczeństwa.
4.3.
Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na
przebywanie w strefie dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać
na ośrodek słuchu. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek
uszczerbek na zdrowiu Uczestników oraz wprowadzanych na Teren
Pokazu zwierząt wywołany poziomem hałasu.
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu i
tytułu filmów prezentowanych w projekcie kina na leżakach.
5.
Warunki udziału – wytyczne Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego dla kin plenerowych i samochodowych:

Widzowie są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów
prawa i wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora
Sanitarnego, w tym w szczególności
do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, zakrywania ust i
nosa przy pomocy maseczki ochronnej oraz dezynfekcji dłoni przed
zajęciem miejsca – środki do dezynfekcji zapewnia organizator.
Aktualne zasady i ograniczenia są dostępne do wglądu na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia.

6.

Postanowienia końcowe

6.1.
Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji
postanowień Regulaminu, przy czym w żadnym wypadku
postanowienia Regulaminu nie mogą być interpretowanej jako
naruszające prawa konsumentów wynikające z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
6.2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w
dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw
nabytych przez Uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana
Regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa
Uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na
stronie internetowej Organizatora: www.kinonalezakach.pl

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

