REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Festiwalu Kultura Nieponura

§ 1. Definicje
1. Festiwal Kultura Nieponura (zwany dalej: Festiwalem) organizowany jest przez Zofię
Działkowską, Antoninę Kalinowską, Helenę Poniatowską, Olgę Klepczarek, Natalię
Kopczyńską, Juliusza Kotruchow oraz Wojciecha Kubiaka (zwanych dalej: Organizatorem).
2. Festiwal organizowany jest w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.
3. Festiwal jest imprezą ogólnodostępną – uczestnik poprzez udział w Festiwalu akceptuje
niniejszy Regulamin.
4. Za uczestnika Festiwalu uznaje się osobę (zwaną dalej: Uczestnikiem), która w trakcie
trwania Festiwalu przebywa na terenie Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie.
5. Za artystę na Festiwalu uznaje się osobę (zwaną dalej: Artystą), która w trakcie trwania
Festiwalu wystawia publicznie wykonane przez siebie dzieła.
6. Regulamin stworzony przez Organizatora ma na celu zapewnić wszystkim Uczestnikom
bezpieczeństwo podczas trwania Festiwalu.
7. Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, przed wejściem do Szkoły w trakcie
trwania Festiwalu oraz na stronie internetowej Festiwalu.
8. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

§ 2. Miejsce, czas i struktura Festiwalu

1. Pierwsza edycja Festiwalu odbędzie się w budynku Bednarskiej Szkoły Realnej przy ulicy
Kawalerii 5, w Warszawie.
2. Pierwsza edycja Festiwalu odbędzie się 21.04.2018
3. W Festiwalu może uczestniczyć maksymalnie 500 osób, z wyłączeniem przedstawicieli
Organizatora, oraz osób pracujących przy Festiwalu.
4. Na terenie Organizatora obowiązuje całkowity zakaz :
a) spożywania, wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz innych substancji
odurzających,
b) wnoszenia jakichkolwiek napojów
c) wnoszenia jakiegokolwiek jedzenia
d) wnoszenia szklanych butelek

e) wnoszenia aerozoli oraz innych substancji łatwopalnych
f) wnoszenia wszelkich przedmiotów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia, w
szczególności: broni palnej, noży, gazów pieprzowych, kastetów, łańcuchów,
g) palenia papierosów, e-papierosów oraz innych substancji odurzających,
h) niszczenia jakiegokolwiek mienia, w tym należącego do Organizatora oraz znajdującego
się na terenie Festiwalu,
i) wnoszenia materiałów łatwopalnych lub innych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla osób przebywających na terenie Festiwalu,
j) zachowywania się w sposób stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz
innych uczestników Festiwalu.
5. Na teren Festiwalu nie będą wpuszczane osoby:
a) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
b) nie posiadające ważnego dokumentu tożsamości,
c) mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników Festiwalu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia odmowy udziału w Festiwalu bez
podania przyczyny odmowy.

§ 3. Obowiązki Uczestnika

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, a
także stosowania się do słownych upomnień i zaleceń osób reprezentujących Organizatora
(nauczyciele, pracownicy służby ochrony, organizatorzy, obsługa Festiwalu, inne osoby
zatrudnione przez Organizatora) oraz straży miejskiej, policji, straży pożarnej, pogotowia etc.
2. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku na stronach internetowych,
w mediach społecznościowych Festiwalu Kultura Nieponura oraz na cele związane
promocją z Festiwalu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do poddania kontroli osobistej, w tym kontroli alkomatem, oraz
wnoszonych przez siebie przedmiotów.
4. W trakcie Festiwalu Uczestnikowi nie wolno:
a) nawoływać do przemocy i nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym,
preferencji seksualnych i tym podobnych,
b) propagować ideologii skrajnych
5. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia w imieniu Organizatora kosztów wszelkich

poczynionych przez siebie szkód materialnych wyrządzonych podczas trwania Festiwalu.
6. W przypadku nieprzestrzegania norm zawartych w Regulaminie, Uczestnicy, decyzją
Organizatorów, mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Festiwalu, a także usunięci
z terenu Organizatora w trakcie trwania imprezy.
7. Organizator ostrzega Uczestników cierpiących na epilepsje o zachowaniu szczególnej
ostrożności podczas trwania koncertów.

§ 4. Obowiązki Artysty
1. Artysta jest Uczestnikiem Festiwalu.
2. Artysta kwalifikuje się poprzez przesłanie formularza.
3. Artysta wyraża zgodę na upublicznianie jego imienia i nazwiska oraz jego dzieła w ramach
promocji festiwalu, także po jego zakończeniu.
4. Artysta zgłaszając się i wysyłając swoje prace wyraża zgodę na udostępnianie ich na
stronach internetowych, w mediach społecznościowych Festiwalu Kultura Nieponura oraz
na cele związane promocją z Festiwalu.
5. Artysta używając wypożyczonego sprzętu osobiście odpowiada i płaci za wszelkie
wyrządzone szkody materialne.

§ 5. Uprawnienia Organizatora

1. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne
powstałe z winy osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie
Organizatora.
3. Rzeczy pozostawione podczas Festiwalu są przechowywane przez Organizatora przez 2
tygodnie od dnia zakończenia Festiwalu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem oraz w
trakcie trwania Festiwalu.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizatorzy mogą
skontaktować się ze Szkołą, Uczelnią lub rodzicami/opiekunami prawnymi Uczestnika i
wyciągnąć konsekwencje prawne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, odwołania, zmiany terminów i czasu
trwania Festiwalu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu lub jego przerwania w
każdym momencie jego trwania, jeśli istnieje zagrożenie dla porządku publicznego, zdrowia
lub życia uczestników.
8. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu oraz przygotowania się Uczestnika do Festiwalu.

