REGULAMIN WYDARZEŃ PLENEROWYCH (KONCERTÓW, SPEKTAKLI TEATRALNYCH, FESTIWALU
SZTUKI DZIECKA) ART FESTIWALU REMBERTÓW 2022 ORGANIZOWANEGO PRZEZ DOM KULTURY
„REMBERTÓW” NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO BUDYNKU DOMU KULTURY „REMBERTÓW”
I. Informacje ogólne:
1. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniach plenerowych ART
Festiwalu Rembertów organizowanych przez Dom Kultury „Rembertów” na terenie przyległym do budynku
siedziby przy ulicy Komandosów 8 w Rembertowie.
2. Uczestnictwo w wydarzeniach jest nieodpłatne.
3. Obowiązuje limit 200 uczestników.
II. Zasady bezpieczeństwa:
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Kultury „Rembertów”, mają obowiązek stosować się do
zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i wydarzenia ART Festiwalu Rembertów.
Organizator zastrzega sobie prawo:
- do wstrzymania wpuszczania na teren imprezy kolejnych Uczestników, jeśli w danym czasie liczba osób
przebywających na terenie imprezy przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy
bezpieczeństwa.
- odmówienia wstępu na wydarzenie osobie naruszającej regulamin, niewłaściwie i/lub niestosownie
zachowującej się podczas wydarzenia wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.

2. Zabronione jest:
– wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
– wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie
opakowań szklanych.
– wchodzenie i przebywanie podczas wydarzeń osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje , jego
elementy są niebezpieczne.
– całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów na terenie
imprezy.
– Organizator, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić
uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.
– Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnych upoważnień wydanych przez
organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń
przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
– obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego,
aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
- niszczenie trawników, krzewów i drzew oraz infrastruktury znajdujących się na terenie Imprezy,

- wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren wydarzenia.
3. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do
stosowania się do poleceń oraz uwag całego personalu pracującego przy obsłudze wydarzeń Domu Kultury
„Rembertów”. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację
organizacyjną.
- wzywania do opuszczenia wydarzenia osób zakłócających jej przebieg,
- ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego mienia
lub w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego przekazania ich Policji.
- przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na wydarzeniu oraz mienia,
Domu Kultury „Rembertów” jest upoważniony do przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji.
- Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują służby porządkowe Domu Kultury „Rembertów”.
4. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
5. Osoby małoletnie (do 13 roku życia) uczestniczą w wydarzeniach na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Domu Kultury „Rembertów”.
7. Organizator prosi o pozostawienie sprzętów służących do poruszania się,
w tym: rowerów, hulajnóg, rolek, deskorolek itp., za wyjątkiem wózków inwalidzkich oraz wózków
dziecięcych w wyznaczonych miejscach.
8. Apteczka znajduje się na terenie wydarzeń i jest wyraźnie oznakowana.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub przeniesienia imprezy z powodu
wystąpienia siły wyższej.
Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
Siłę wyższą stanowią w szczególności: choroba Artysty, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy
urządzeń dostarczających energię elektryczną, światło, działania wojenne, lub działania władz państwowych
lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie
zobowiązań.

III. Rejestrowanie wydarzeń oraz wykonywanie zdjęć.
1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać
wydarzeń, utrwalać jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.
2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą
wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu imprezy.
3. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną
akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być wykonywane wyłącznie w
wyznaczonym czasie.

4. Osoby uczestniczące w wydarzeniach ART Festiwalu Rembertów, o których mowa w niniejszym
regulaminie wyrażają dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub
nagrań wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych
organizowanej imprezy oraz działalności własnej Domu Kultury „Rembertów”.
5. Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do
zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Domu Kultury
„Rembertów”, pełna klauzula znajduje się na stronie www.dkrembertow.waw.pl w zakładce Klauzula RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury „Rembertów” Robert Jasiński, al.
Komandosów 8, 04-485 Warszawa. Kontakt do Administratora: email: info@dkrembertow.waw.pl
Pani/Pana dane osobowe w postaci uwiecznionego wizerunku będą przetwarzane w celu dokumentacji
przebiegu imprezy oraz promocji wydarzeń kulturalnych ART Festiwalu Rembertów. Dane osobowe zostaną
zamieszczone na mediach społecznościowych Domu Kultury „Rembertów” oraz Urzędu Dzielnicy
Rembertów oraz na ich stronach internetowych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, otrzymania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie
internetowej w zakładce Klauzula RODO.

6. Udział w wydarzeniach, o których mowa jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

