REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„90’ Festival 2019
§1 - ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas organizowanej na terenie Stadionu Miejskiego w
Bielsku-Białej (ul. ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko Biała), imprezy masowej pt.: „90’
Festival 2019 - Wracamy do domu!” w dniu 20 lipca 2019 roku.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy masowej podlegają przepisom porządkowym
dotyczącym tego terenu, przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innym
przepisom prawa.
3. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy masowej oznacza ich bezwzględną
akceptację Regulaminu.
4. Podczas wydarzeń odbywających się w ramach : „90’ Festival 2019 - Wracamy do domu!”
przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku osób uczestniczących w imprezie, w postaci
zdjęć fotograficznych czy nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmując decyzję
o uczestnictwie zgadza się na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej
wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2017.880 – t.j.).
5. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach
o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator
niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu
na Teren Imprezy lub Policji.
6. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, mogą zostać użyte również
do promocji wydarzenia, a wizerunki uczestników imprezy “90’ Festival 2019 - Wracamy do
domu!” odbywającej się w Bielsku-Białej mogą zostać udostępnione w środkach masowego
przekazu. Wejście na teren imprezy to również jednoczesna akceptacja
na udostępnienie i przetwarzanie danych uczestników.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy
że administratorem materiałów z urządzeń nagrywających przebieg Imprezy będzie:
Bardziej Kreatywni Sp. z o.o.
Ul. Cechowa 23/6
43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000747084

§2 - KONTROLA I ZACHOWANIE
1. Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazać służbie zabezpieczającej imprezę dowód
tożsamości (legitymacja, dowód osobisty).
2. Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są do okazania, na wezwanie, zawartości
bagażu lub odzieży do przeglądu.
3. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
4. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych
oraz konferansjera.
5. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
§3 - ZAKAZY
Zakazuje się:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone
do powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia
oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;
b. wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. zaplecze sceny,
pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);
c. rzucania wszelkimi przedmiotami;
d. używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek
lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób;
e. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących;
f. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;
g. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania
terenu imprezy;
h. wnoszenia na teren imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi),
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych;
i. wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych;
j. wprowadzania ( wnoszenia ) zwierząt na teren Imprezy Masowej oraz wprowadzania
rowerów.
§4 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte
do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
2. Osoby nagminnie naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy
lub przekazane w ręce Policji.

