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1. Pokaz plenerowy organizowany jest przez Kosakowskie Centrum Kultury. 
2. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca br. 

Lokalizacja: plaża na Szperku w Rewie. 

3. Liczba miejsc na pokazie jest ograniczona i wynosi maksymalnie 100 osób. 
4. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać na wyznaczonym miejscu. 

Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety. W 

przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2- metrowy dystans od siebie. 
5. Każdy uczestnik pokazu przy wejściu na teren kina plenerowego (za zgodą) zostanie poddany 

bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku 

stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka 

nie uczestniczy w pokazie i nie będzie wpuszczona na teren kina. 
6. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały 

okres trwania seansu. W przypadku braku takich zabezpieczeń organizator odmówi wejścia na teren 

kina plenerowego. 
7. Posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia na teren kina 

plenerowego. 
8. Zakaz spożywania pokarmów i napojów. 
9. Zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających. 
10. Zakaz palenia tytoniu i innych substancji (w tym e-papierosów). 
11. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu: 
a. osobom zachowującym się agresywnie  
b. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających 
c. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia ze względów bezpieczeństwa 

osób znajdujących się na wydarzeniu. 
12. Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzeń. Wszelkie uwagi 

oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia. 
13. Ze względu na organizację pokazów w nietypowej lokalizacji, Organizator nie odpowiada za 

dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator 

zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się wydarzenia z 

uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych. 
14. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów, w przypadku złych warunków 

atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa. 
15. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym 

odbywają się pokazy, zgodnie z poleceniami obsługi.  
16. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie 

obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu wydarzenia.  
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 
18. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub 

zarobkowej na terenie imprezy. 
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19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić 

Organizatora lub służby porządkowe oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić 

miejsce zagrożenia. 
20. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. 

Regulamin pokazów Kina Plenerowego, dostępny jest na stronie internetowej 

http://kulturakosakowo.pl/naszbip/ 
22. Organizator dopuszcza możliwość wykonywania fotografii oraz nagrań filmowych relacjonujących 

przebieg wydarzenia.  
23. W celach promocji wydarzenia fotografie oraz nagrania filmowe będą mogły zostać opublikowane 

na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych administrowanych przez 

Organizatora (lista portali dostępna u Organizatora) jak również w materiałach promocyjnych 

wydawanych przez Organizatora w wersji papierowej.  
24. Z racji faktu, iż Organizator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek 

a co za tym idzie nie jest możliwe zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, 

organizator stosuje przepisy art. 11 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE stąd każdy uczestnik ma prawo zgłosić się w trakcie wydarzenia jak i po jej zakończeniu 

do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia fotografii lub nagrania filmowego z jego 

wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić dowolnej formie (papierowej, ustnej lub jako 

wiadomość e-mail). 
25. W celu realizacji żądania o którym mowa, uczestnik winien wskazać materiał (konkretne zdjęcie, 

wycinek nagrania filmowego), którego usunięcia żąda bądź przekazać organizatorowi materiał 

zdjęciowy lub filmowy, którego usunięcia żąda. 
26. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał z wizerunkiem danej 

osoby niezwłocznie, jednakże w rozsądnym terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązku z 

punktu widzenia dostępnej technologii. 
27. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym 

ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z perspektywy, 

której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia, a nie uczestniczących w nim osób. 
28. Mając na względzie zapisy 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych. 
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