Regulamin Wydarzenia plenerowego pT. „Święto ulicy Stalowej”
organizowanego przez Dom Kultury „Praga”
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
I. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału wszystkich osób uczestniczących w Wydarzeniu plenerowym pn. „Święto ulicy Stalowej” (tutaj: Wydarzenie) odbywającym się w dniach 25-26
czerwca 2022 r., na ul. Stalowej (od ul. Szwedzkiej do ul. Czynszowej) w Warszawie, których Organizatorem jest Dom Kultury „Praga” (tutaj: Organizator ) z siedzibą w Warszawie (03-474) przy
ul. Dąbrowszczaków 2.
Regulamin wydarzenia udostępniony jest na stronie DK ”Praga”: www.dkpraga.pl oraz w miejscach ogólnie dostępnych na terenie wydarzenia.
W trakcie Wydarzenia będą odbywały się koncerty muzyczne oraz działania animacyjno-edukacyjne w godz.10-22.
Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
Teren Wydarzenia obejmuje dwie odrębne strefy:
- strefa koncertowa – wokół sceny głównej na terenie ogrodzonym, wstęp kontrolowany, ograniczona ilość uczestników do 900 osób,
- strefa animacji – strefa swobodnego przepływu pieszych,
O wejściu na teren strefy koncertowej decyduje kolejność przybycia.
Teren Wydarzenia jest wyłączony z ruchu drogowego.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Wydarzenia
1.

Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności są zobowiązane przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników Organizatora i służb porządkowych
2. Teren, na którym odbywa się wydarzenie w strefie koncertowej został wydzielony i ogrodzony.
3. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby poniżej 13 roku życia powinny być pod opieką osoby dorosłej. Za dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice
(opiekunowie prawni).
4. Na terenie Wydarzenia zabrania się:
a. wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b. wnoszenia oraz posiadania broni, opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kije bejsbolowe, rurki metalowe, noże, materiały
wybuchowe i pirotechniczne (petardy, zimne ognie, race, pochodnie itp.), materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub psychotropowe.
c. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz przyjmowania innych używek,
d. wprowadzania psów i innych zwierząt (strefa koncertowa),
e. pozostawiania dzieci (poniżej 13 lat) bez opieki,
f. wnoszenia profesjonalnego sprzętu do filmowania i nagrywania (strefa koncertowa),
g. profesjonalnego filmowania i nagrywania występu,
h. osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do wykonywania poleceń obsługi. Osoby naruszające niniejszy Regulamin, naruszające porządek publiczny zostaną wydalone z
terenu Wydarzenia.
5. Organizator informuje, że wydarzenie nie jest organizowane w związku z promowaniem lub wspieraniem jakiejkolwiek partii politycznej lub innej formacji politycznej, ani też nie służy
osiąganiu celów politycznych jakichkolwiek osób. W trakcie wydarzenia obowiązuje zakaz agitacji politycznej, religijnej oraz innej związanej z głoszeniem przekonań światopoglądowych.
6. Służby porządkowe Organizatora, posiadające stosowne identyfikatory, mają prawo do:
a. legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób - w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 4b niniejszego rozdziału,
c. wyproszenia z terenu wydarzenia osób będących w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się agresywnie, w szczególności jeśli
zagraża to lub przeszkadza innym uczestnikom wydarzenia, odmawiających wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników lub służby porządkowe Organizatora, a także
wyproszenia z terenu wydarzenia osób, które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, niniejszy Regulamin, lub zakłócają porządek publiczny.
7. Na teren wydarzenia nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt 4b powyżej.
8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie wydarzenia jest zabronione.
9. Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia obiektów i mienia, znajdujących się na terenie wydarzenia, w szczególności tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek. Zabrania się
samodzielnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie wydarzenia.
10. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby
z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
11. Z terenu wydarzenia usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników wydarzenia lub zachowują się niezgodnie z
niniejszym Regulaminem
12. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia, będą zatrzymywane i bezzwłocznie przekazywane Policji.
13. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wejść/wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji
ratowniczej.
14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie wydarzenia powinny: natychmiast powiadomić służby porządkowe , unikać paniki, stosować się do poleceń
służb porządkowych i komunikatów, nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
15. Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

III. Zmiana terminu wydarzeń
1.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku złych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

IV. Stan zagrożenia epidemicznego (COVID-19)
Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika
1.
2.

Organizator informuje, że w trakcie trwania Wydarzenia istnieje możliwość rejestrowania wizerunku uczestników Wydarzenia.
Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnomarketingowych oraz bezpieczeństwa Wydarzenia.
3. Zarejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu może być jedynie szczegółem całości, który może być rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu
zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w
publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator
zapewnia, że wizerunek uczestników Wydarzenia nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4. Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora, Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Dąbrowszczaków 2, który jest Administratorem danych osobowych.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych przekazanych Administratorowi w trakcie udziału w wydarzeniu, a także w celu skorzystania z przysługującego na mocy
RODO prawa, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizator pod adresem e-mail: iod@dkpraga.pl
6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników będzie realizowane w celu:
a. umożliwienia udziału w z wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie, w związku z zaakceptowaniem jego postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu;
b. rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków, obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania tych celów;
7. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i
nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Uczestnik posiada także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl),gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okres:
a. dane pozyskiwane w związku z udziałem w wydarzeniu będą usuwanie niezwłocznie po jego zakończeniu,
b. w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, w przypadku ich powstania, dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń’
c. w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji, dane będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy.
10. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane Uczestnika mogą być udostępnione
podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego oraz zapewniającym bezpieczeństwo podczas Wydarzenia.

