
Regulamin Uczestnictwa 

 

w koncercie w ramach Festiwalu Kultura Nieponura 2020 

 

  

 

§ 1. Definicje 

 

1. Festiwal Kultura Nieponura (zwany dalej: Festiwalem) organizowany jest przez grupę 

Kultura Nieponura (zwaną dalej: Organizatorem). 

2. Regulamin stworzony przez Organizatora ma na celu zapewnić wszystkim Uczestnikom 

bezpieczeństwo podczas trwania Festiwalu. 

3. Partnerem organizacyjnym Festiwalu jest Bednarska Szkoła Realna. 

4. Za uczestnika Festiwalu uznaje się osobę (zwaną dalej: Uczestnikiem), która otrzymała 

bezpłatną wejściówkę oraz przebywa w miejscu, gdzie ono się odbywa. 

5. Za artystę na Festiwalu uznaje się osobę (zwaną dalej: Artystą), która przeszła proces 

rekrutacji oraz w trakcie trwania Festiwalu wystawia publicznie wykonane przez siebie 

dzieła. 

6. Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora oraz na stronie internetowej 

Festiwalu. 

7. Udział w Festiwalu jest bezpłatny - konieczna jest bezpłatna wejściówka (link: 

https://app.evenea.pl/event/koncertkn2020/) 

  

 

 

§ 2. Miejsce, czas i struktura Festiwalu 

 
1. Pierwsze wydarzenie - koncert odbędzie się w Odessa Club dnia 4.10.2020 r. 

2. W Festiwalu osoby posiadające bezpłatną wejściówkę →   

(link: https://app.evenea.pl/event/koncertkn2020/) 

3. Na terenie Festiwalu 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, 

https://app.evenea.pl/event/koncertkn2020/
https://app.evenea.pl/event/koncertkn2020/


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. 

4. 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.   

5. 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 (pracownicy służby ochrony, organizatorzy, obsługa Festiwalu, inne osoby 

zatrudnione przez Organizatora) oraz straży miejskiej, policji, straży pożarnej, 

pogotowia ratunkowego etc. 

2. Uczestnik ma pełną świadomość, że podczas trwania wydarzenia Festiwalu będą 

wykonywane zdjęcia, filmy w celu udostępnienia ich na stronie internetowej, w  mediach 

społecznościowych Festiwalu Kultura Nieponura oraz na cele związane z promocją 

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 epilepsję o zachowaniu szczególnej 

ostrożności podczas trwania koncertów.   

  

 

 

 

 

 



§ 4. Obowiązki Artysty 

 
1. Artysta jest Uczestnikiem Festiwalu. 

2. Artysta używając wypożyczonego sprzętu osobiście odpowiada i płaci za wszelkie 

wyrządzone szkody materialne. 

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 

stronie internetowych, w mediach społecznościowych Festiwalu Kultura Nieponura oraz 

na cele związane promocją z Festiwalu. 

 

 

 

§ 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 

Festiwalu. 

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. 

 

§ 6. Obostrzenia sanitarne 

 
1. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały 

ochrony osobistej – maseczka zasłaniająca nos i usta. Maseczka musi być odpowiednio 

używana od momentu wejścia, przez cały czas trwania wydarzenia, w czasie trwania 

przerwy, w barze i toaletach, aż do opuszczenia miejsca wydarzenia. 

2. Uczestnik ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na 

wydarzenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 

przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 

3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego 

zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 



4. Organizator zapewnia, że jest on wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk) 

5. Organizator zapewnia rozmieszczenie środków do dezynfekcji przy wejściu, na terenie 

wydarzenia i toaletach, wywieszenie tablic informacyjnych przypominających o 

obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu minimum 1,5 metra. 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: RODO) informuję, że: 

I. Administratorem danych osobowych Uczestników Kultura Nieponura jest Towarzystwo 

Przyjaciół I SLO ul. Raszyńska 22 02-026 Warszawa, NIP 5251574221, Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych jest p. Dariusz Oskroba, iod@dag.pl, tel. +48 22 1007777, 

zwanym dalej TPISLO. 

II. Dane będą przetwarzane w celu organizacji Festiwalu w tym na potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli organizowanych przez grupę 

Kultura Nieponura oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-

19. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Uczestnika 

rekrutacji wyrażona poprzez wypełnienie zgłoszenia zamieszczonego w Regulaminie § 12. 

Załączniki, oraz Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

III. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, email, telefon, wizerunek) będą 

przechowywane przez okres potrzebny na organizację, realizację i zabezpieczenie 

informacji epidemicznych  oraz archiwizację dokumentacji związanej z projektem w ramach, 

którego sfinansowano realizację festiwalu, tj. przez okres maksymalnie 5 lat*; 

IV. Uczestnikowi Festiwalu Kultura Nieponura przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem*; 

V. Uczestnikowi rekrutacji festiwalu Kultura Nieponura przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

VI. Podanie przez Uczestnika Festiwalu Kultura Nieponura danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z organizacją i realizacją wydarzenia, za 

wyjątkiem zgody na udostępnienie wizerunku administratorom spoza EOG; Ponadto 

przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane 

dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom 

Administratora. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości udziału w 

wydarzeniu artystycznym/spektaklu. 

VII. Dane osobowe Uczestnika rekrutacji będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. 



VIII. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom i instytucjom (w tym 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej).  

* Prawo do usunięcia danych nie jest bezwzględne – ma w sobie pewne ograniczenia. 

administratorzy danych udostępniający je w Internecie (m.in. media społecznościowe), 

rozpatrując żądanie usunięcia danych, mogą uwzględniać istniejące ograniczenia techniczne 

oraz koszty ich realizacji. Ponadto występują też ograniczenia tego prawa wynikające z 

artykułu 17. ustępu 3. RODO – wśród których jest m. in. prawo do wolności wypowiedzi i 

informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Dotyczy uczestnika:  

……………………………………………  
 (nazwisko i imię)   

 

 ……………………………………………  
 (numer telefonu)   

Dotyczy wydarzenia:  

…………………………………………….  
 (nazwa wydarzenia)  

OŚWIADCZENIE 

Ja, jako uczestnik Festiwalu Kultura Nieponura 2020 oświadczam, że jestem zdrowy, 

bez żadnych objawów choroby zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed wydarzeniem 

nie zamieszkiwałem/łam z  osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych lub sam/sama na niej nie przebywałem/łam.*  

 ……………………………………………….  

 Data i czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

*Oświadczenie należy wręczyć Organizatorowi w dzień wydarzenia 


