REGULAMIN FESTIWALU „TYSKIE ŻYWIOŁY” 2019

Regulamin Festiwalu Tyskie Żywioły 2019

I. Postanowienia ogólne
1. Festiwal Tyskie Żywioły, zwany w dalszej części regulaminu Festiwalem, odbędzie się w Tychach,
Paprocanach, na Dzikiej Plaży, 8 czerwca 2019 r., w godz. 10:00 – 22:00
2. Organizatorem Festiwalu jest Miasto Tychy - Urząd Miasta w Tychach z siedzibą w Tychach (43-100), al.
Niepodległości 49, Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą, zwany dalej Organizatorem.
3. WspółorganizatoremFestiwalu jest MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach (43100), ul. Lokalna 11,
4. Uczestnik Festiwalu to każda osoba, która bierze udział w warsztatach, zajęciach i spotkaniach
organizowanych w ramach Festiwalu, zarówno dostępnych bez konieczności zapisu, jak i z koniecznością
zapisu - poprzez ankietę na stronie umtychy.pl/tyskiezywioly lub adresy mailowe wskazane na stronie
umtychy.pl/tyskiezywioly.
5. Uczestnictwo w warsztatach wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Udział w warsztatach jest
tożsamy z wyrażeniem zgody na zapisy regulaminu.
6. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu jako uczestnik zobowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
II. Zasady uczestnictwa
1. W Festiwalu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej (rodzica, opiekuna prawnego lub osoby wskazanej przez rodzica lub opiekuna prawnego).
2. W warsztatach opisanych na stronie umtychy.pl/tyskiezywioly jako wymagające zapisów mogą wziąć
udział osoby, które dokonały zapisu poprzez ankietę dostępną przy opisie warsztatu lub adres mailowy
wskazany przy opisie warsztatu
3. Uczestnicy Festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i/lub stan zdrowia
dziecka, którym osoba się opiekuje w trakcie zajęć, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi. Dotyczy
to przygotowania do zajęć (odpowiedni strój, wyposażenie) oraz skutków uczestnictwa w zajęciach
(ewentualnych szkód powstałych podczas uczestnictwa w zajęciach). Ponadto uczestnicy (przedstawiciele
prawni uczestników niepełnoletnich) biorą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść w trakcie trwania imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje uczestnictwa w
zajęciach.
5. W czasie każdych zajęć, Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w trakcie ich trwania oraz
odmówić udziału w proponowanych zadaniach/ćwiczeniach, jeśli obawia się, że mogłyby one negatywnie
wpłynąć na jego zdrowie.
III. Program i harmonogram Festiwalu
1. Program Festiwalu znajduje się na stronie internetowej umtychy.pl/tyskiezywioly
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i harmonogramu Festiwalu, w przypadkach
losowych, niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku choroby lub rezygnacji
prowadzącego lub zbyt małej ilości uczestników. O zmianach Organizator poinformuje na stronie
internetowej umtychy.pl/tyskiezywioly oraz w wydarzeniu na portalu facebook: Festiwal Tyskie Żywioły
2019 lub na miejscu organizowanego Festiwalu, jeżeli przesłanki odwołania warsztatów/zajęć zaistnieją w
momencie organizowania Festiwalu.
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III. Bezpieczeństwo
1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na
terenie Festiwalu i prowadzonych warsztatów poza terenem Dzikiej Plaży, tj. na terenie pozostających w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kobiór.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas
Festiwalu.
3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw
nieszczęśliwych wypadków), pozostawiając jego wykupienie w gestii Uczestników.
IV. Dokumentacja fotograficzna festiwalu
1. Festiwal będzie filmowany i fotografowany przez Organizatora.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i
filmowanie Uczestnika oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku
w związku z uczestnictwem w Festiwalu – dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych
Organizatora.
3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i
zdjęć. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany
podczas uczestnictwa w Festiwalu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie
wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
4. Uczestnik może poinformować osobę wykonującą zdjęcia/filmy podczas Festiwalu, że chce zostać
wyłączony z ujęcia, przed rozpoczęciem nagrywania lub przed rozpoczęciem fotografowania.
V. RODO - obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przekazanych w konkursie danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy, 43-100 Tychy,
al. Niepodległości 49.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49,
e-mail: iod@umtychy.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji warsztatów, zajęć w ramach festiwalu Tyskie Żywioły.
5. Przekazane w konkursie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i
archiwizacji dokumentacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w
warsztatach, zajęciach organizowanych w ramach festiwalu.
9. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w warsztatach, zajęciach
organizowanych w ramach festiwalu.
VI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
2. Kontakt we wszelkich sprawach związanych z Festiwalem i niniejszym regulaminem możliwy jest
poprzez e-mail: tyskiezywioly@umtychy.pl
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019.
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