PROJEKT „ZBLIŻAMY KULTURALNIE”
VI DOLNOŚLASKI FESTIWAL OGNIA 2022
REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Czas trwania festiwalu - 2 dni. Podczas festiwalu przewidziane są warsztaty
dla uczestników i publiczności oraz konkurs dla grup i solistów.
2. Organizatorem festiwalu jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przesłania wraz z kartą zgłoszenia
pisemnej zgody podpisanej przez opiekuna prawnego oraz do wskazania osoby
pełnoletniej, która będzie sprawować opiekę nad uczestnikiem w trakcie trwania
festiwalu.
4. Maksymalny czas trwania pokazu podczas konkursu to 10 minut (w tym montaż
i demontaż sceniczny).
5. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia
mienia organizatora (w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność
ponosi opiekun).
6. Każdy z uczestników festiwalu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
wykonywanych pokazów oraz jakość używanych w tym celu rekwizytów.
7. Organizator
nie
odpowiada
za
ewentualne
zniszczenia
czy kradzieże sprzętu, mienia.
8. Na terenie imprezy uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym
miejscu identyfikatora/plakietki otrzymanego od organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w imprezie osób
nieprzestrzegających regulaminu oraz naruszających bezpieczeństwo
lub normy dobrego zachowania wobec innych uczestników imprezy.
10. Podczas festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
lub innych używek.
11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służby
porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia
lub mienia.
12. Wszystkie sytuacje związane z łamaniem prawa będą skutkowały zgłoszeniem
do odpowiednich służb.
13. Organizator zapewnia wyżywienie wszystkim uczestnikom (ilość miejsc
ograniczona).
14. Organizator zapewnia nocleg (ilość miejsc ograniczona).
15. Organizator zapewnia paliwo do pokazów.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
17. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu.

Ochrona danych osobowych (w tym wizerunku)
1.
Organizator informuje, że w trakcie trwania wydarzenia będzie przetwarzał dane osobowe
uczestników zgodnie z postanowieniami 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 – RODO.
2.
Organizator informuje również, że w trakcie trwania wydarzenia może nastąpić rejestrowanie
wizerunku uczestników.
3.
Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu może zostać utrwalony w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach promocyjno-marketingowych,
dokumentacyjnych, edukacyjnych, a także dla zachowania bezpieczeństwa uczestników.
4.
Zarejestrowany wizerunek może być rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych na
stronie internetowej Organizatora i 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 Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
5.
Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników warsztatów 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.
6. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury
z siedzibą pod adresem: ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.
7.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące danych osobowych przekazanych
Administratorowi w ramach udziału w warsztatach, a także w celu skorzystania z przysługujących
na mocy RODO praw, można skontaktować się z Administratorem pod numerem tel.: 746670950
lub mailowo na adres: sekretariat@wok.walbrzych.pl lub z inspektorem ochrony danych pod
adresem: abi@vp.pl.
8.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników:

a) w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu na zasadach określonych w Regulaminie, w związku
z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i tym samym wyrażeniem zgody uczestnika lub jego
opiekuna prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do udziału w w wydarzeniu;
b)
w celu rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków, obrony przed roszczeniami, a także
zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c)
w celu promocji działalności kulturalnej będącej zadaniem realizowanym w interesie
publicznym w związku z ustawą o działalności kulturalnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
9.
Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
i ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także złożenia sprzeciwu
na przetwarzanie, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne

do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego na niego nałożonego.
10.
Uczestnik posiada także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników przez okres trwania warsztatów ,
a dane wizerunkowe przez czas ich publikacji przez Organizatora lub w innych elektronicznych
środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych przez Organizatora. W pozostałym zakresie
dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym oraz instrukcji kancelaryjnej.
12. Administrator informuje, że podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom
ani nie będą profilowane.
13.
Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione
są
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane uczestników mogą być udostępnione
podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego oraz zapewniającym bezpieczeństwo
podczas wydarzenia.
14. W związku z możliwym transferem danych do serwisu Facebook oraz Google (np. publikacja
wizerunku) Administrator informuje, że spółki te wdrożyły i respektują powołane przez Komisję
Europejską Standardowe Klauzule Umowne określające zasady bezpieczeństwa przy przekazywaniu
danych osobowych poza teren EOG.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !
Informacje/ kontakt:
Kamila Domańska
tel. 608 449 451
dolnoslaskifestiwalognia@vp.pl

