Przeźrocza Festiwal Filmowy 2020
REGULAMIN POKAZU W DNIU 16.10.2020
§1
Pokaz filmu "Leśne" odbywa się w Barze Miłym przy ulicy Sułkowskiego 13 w dniu 16. października 2020 roku.
§2
Organizatorem Pokazu jest Stowarzyszenie Koloroffon siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Organizator”).
§3
Wstęp na obiekt, o których mowa w pkt. 1 odbywa się pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora.
Wstęp jest darmowy. Ilość osób, która zostanie wpuszczona na wydarzenie jest ograniczona do 64 osób (cztery pokazy po
16 osób). Ze względu na ryzyko epidemiczne Organizator jest zobowiązany do zbierania danych o uczestnikach wydarzenia
przed wejściem na obiekt. Wstęp na obiekt jest możliwy pod warunkiem złożenia przez uczestnika obowiązkowego
pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane osobowe będą zbierane przez
organizatora (Stowarzyszenie Koloroffon) i będą przechowywane w siedzibie organizatora zgodnie z przepisami RODO.
Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym
danych osobowych uczestników imprezy na ich wniosek.
§4
Wszyscy widzowie muszą posiadać na twarzy w trakcie wydarzenia maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione
przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku odmowy
okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren
pokazów.
§6
Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
§7
Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego
upoważnione mogą odmówić wstępu na teren obiektu, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się agresywnie
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków
odurzających
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się na wydarzeniu
§8

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na
wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia obiektu

§9
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań lmowych oraz wykonywania zdjęć
na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem
zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i
społecznościowych.
§10
Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego
regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w
dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych
uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami
bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie
internetowej www.koloroffon.pl

regulamin, wersja 15 10 2020

