REGULAMIN UCZESTNICTWA
W
IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
I
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U z 2017 roku poz. 1160), 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 oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprez tj. Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ul.
Jana Pawła II 20 05 – 250 Radzymin.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej RODO) jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ul.
Jana Pawła II 20, 05 – 250 Radzymin.
4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres email:
biuro@rokisradzymin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w wierszu
powyżej.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem biuro@rokisradzymin.pl.
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprez będą przebywały 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.
7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa organizowanych Imprez poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie oraz korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
8. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację obowiązującego
Regulaminu.
II
ORGANIZACJA IMPREZY
1. Organizator w zakresie określonym Ustawą, RODO oraz powszechnie obowiązującym prawem oraz
koniecznością zapewnia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w Imprezie jest uprawniony do
utrwalania Imprezy, a w szczególności rejestracji zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
monitorowanym. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora.
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3. Organizator utrwala również przebieg Imprez dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprez w okresie następnych 5 lat, samego organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. W chwili obecnej
organizacja imprez nie wymaga posiadania wiedzy, czyje dane osobowe są przetwarzane (utrwalane).
4. Administrator w związku z utrwalaniem przebiegu imprez (tzw. dane niezidentyfikowane) nie
posiada wiedzy, czyje dane będą przetwarzane (niemożność identyfikacji), jak również nie ustala
tożsamości osób uczestniczących w imprezie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów,
np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany
programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprez bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
III
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY
1. W trakcie Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania:









broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
materiałów wybuchowych;
wyrobów pirotechnicznych;
materiałów pożarowo niebezpiecznych;
napojów alkoholowych;
środków odurzających lub substancji psychotropowych;
wprowadzania psów i innych zwierząt;
prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej.

2. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:






przestrzegać postanowień Regulaminu;
stosować się do poleceń oznakowanych służb porządkowych (jeżeli są powołane) i Organizatora
Imprez;
nie zakłócać porządku publicznego oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innych jej uczestników;
posiadać przy sobie i okazywać na żądanie służb porządkowych dokument potwierdzający
tożsamość;
dzieci poniżej 13 roku życia powinny wskazać na żądanie służb porządkowych osobę dorosłą
pod której opieką się znajdują.

3. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom:




znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających;
posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty;
zachowujących się agresywnie – prowokacyjnie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
innych uczestników Imprezy.

4. Podczas imprezy zabrania się w szczególności:


używania elementów odzieży lub przedmiotów zakrywających twarz celem uniemożliwienia lub
utrudnienia identyfikacji;
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głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, rasistowskich, obscenicznych,
nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
rzucania przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników
imprezy;
zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
spożywania alkoholu poza miejscem do tego przeznaczonym;
palenia, rozniecania i podsycania ognia;
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscem do tego wyznaczonym oraz zaśmiecania
terenu i obiektu;
niszczenia terenu jego infrastruktury oraz obiektu.

5. Osoby nieprzestrzegające zakazów i nakazów wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być
usuwane z terenu Imprezy przez wyznaczone do tego służby porządkowe oraz podlegać każe zgodnie
z obowiązującymi przepisami Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego.
IV
KONTROLA I ZACHOWANIE
1. Każda osoba jest zobowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej (jeżeli jest powołana) lub
pracownikom Organizatora dowód tożsamości (legitymacja, dowód osobisty, paszport, inne
dokumenty zaopatrzone w fotografię i adres osoby legitymowanej).
2. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie.
3. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, służb porządkowych oraz
spikera.
V
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy odpowiedniej Ustawy oraz
Kodeksu Cywilnego.
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