REGULAMIN IMPREZY LEGNICKA MAJÓWKA 2019

1. Na terenie imprezy uczestnik nie może stwarzać zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników pod groźbą usunięcia go

z terenu imprezy.
2. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub życiu

ludzkiemu, kijów, noży, substancji odurzających, psychotropowych itp.
3. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania zaleceń ochrony i organizatora.
4. W przypadku zagrożenia, uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń i instrukcji ewakuacji podanych przez ochronę.
5. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
6. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu,

mieniu uczestniczących w imprezie.
7. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięku mogącego spowodować uszkodzenie

słuchu.
8. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku uszkodzenia zdrowia uczestników.
9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
10. Zabrania się wnoszenia i używania wszelkiego sprzętu służącego rejestracji audio-video.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość monitorowania terenu oraz imprezy kamerami oraz wykorzystywania nagranego

materiału do własnych celów - bez ponoszenia jakichkolwiek opłat w stosunku do uczestników.

12. Organizator i ochrona maja prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na

spożycie alkoholu lub pod działaniem środków odurzających.
13. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy.
14. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5

litra.
15. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem oraz przestrzegania go.
16. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku przez administratora - czyli

Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 2.
17. Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia oraz będzie rejestrowany obraz wraz z dźwiękiem. Uczestnictwo Pani/Pana

w wydarzeniu jest traktowane jako zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku przez
Administratora. Jednoczenie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie jest Legnickie
Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy. Materiał zebrany podczas wydarzenia będzie wykorzystany w celach
promocyjnych działalności statutowej Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy. Więcej informacji na
temat przetwarzana danych osobowych oraz praw z tym związanych odnajdziecie Państwo na stronie www.lck.art.pl,
zakładka „Przetwarzanie danych osobowych”.

