REGULAMIN UDZIAŁU W KONCERTACH W RAMACH CYKLU PN. „FALA”

§1
Definicje
Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
1. Organizator - „PRO DESIGN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział
we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000310747,
NIP:7811824709, REGON: 300883473.
2. Partner Wydarzenia - „VIKINGCO POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu (50-011), ul. Tadeusza Kościuszki 29; wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000484436, NIP:
8971793639, REGON: 022284492.
3. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do czynności
prawnych, która bierze udział w Koncercie.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Koncert – każdy z trzech koncertów organizowanych w Concordia Design Wrocław, Wyspa
Słodowa 7 przez Organizatora przy współpracy z Partnerem Wydarzenia
w ramach cyklu pn. FALA.
§2
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Regulamin ustanawia zasady uczestnictwa w Koncercie.
Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
Warunkiem zarejestrowania się, otrzymania biletu i wzięcia udziału w Koncercie jest
akceptacja Regulaminu.
W Koncertach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
W ramach cyklu „FALA” odbędą się 3 Koncerty:
- WaluśKraksaKryzys - dnia 08.07.2021 r.
- Jarecki - dnia 26.08.2021 r.
- Kasia Lins w duecie - dnia 17.09.2021 r.
Uczestnik rejestrujący się na Koncert oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (tekst
jednolity: Dz.U.2019.1781) – dalej: ustawa o ochronie danych osobowych,
w celach związanych z uczestnictwem w Koncercie.
Liczba miejsc na Koncert jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc, Organizator i/lub Partner Wydarzenia
poinformuje o tym fakcie na wydarzeniu FB
https://www.facebook.com/events/4617874301559416/

§3
Zasady uczestnictwa
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Osoba, która chce uczestniczyć w Koncercie, zobowiązana jest okazać przy wejściu bilet
na dany Koncert.
Bilety są bezpłatne, a zasady uzyskania biletów reguluje odrębny regulamin znajdujący się
na stronie internetowej: https://falakoncerty.pl/
Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach
lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
Każdy z Koncertów będzie nagrywany i fotografowany przez Organizatorów oraz Partnera
Wydarzenia. Materiał zdjęciowy i filmowy z Koncertu może zostać opublikowany
w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych na profilach Organizatorów,
Partnera Wydarzenia oraz Artystów biorących udział w Koncertach.
Uczestnictwo w Koncercie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody
na publikację jego wizerunku utrwalonego w ramach nagrywania i fotografowania
Koncertów przez Organizatora, Partnera Wydarzenia lub podmioty przez niego
upoważnione. Uczestnik biorąc udział w Koncercie wyraża w tym zakresie nieograniczoną
w czasie zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań
video wykonanych podczas Koncertu w celach informacyjnych oraz marketingowych.
Zgoda Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku, udzielona zostaje w szczególności
w zakresie:
a. utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, na których
wizerunek utrwalono, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci
wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również
przesyłania w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
c. udostępniania egzemplarzy tj. materiałów promocyjnych na których wizerunek
utrwalono przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia;
d. rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony w pkt. c - publicznego
udostępniania utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Koncert jest wydarzeniem kulturalnym odbywającym się na wolnym powietrzu
(na odkrytym tarasie widokowym budynku Concordii), zastosowanie będą miały
obostrzenia covidowe aktualne w dniu Koncertu, dedykowane tego rodzaju wydarzeniom.
§4
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Koncertu bez wcześniejszego
uprzedzenia.
2. W przypadku odwołania Koncertu, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty
jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.
3. Organizator zobowiązuje się do zbierania oświadczeń covidowych od uczestników
oraz zapewnienia płynów do dezynfekcji oraz innych, wymaganych prawem wytycznych
dotyczących bezpieczeństwa.

§5
Obowiązki Uczestników
1. Uczestnik zobowiązany jest na wezwanie okazać przedstawicielom Organizatora przed
wejściem na Koncert dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymacja, dowód osobisty, paszport
etc.) celem weryfikacji jego tożsamości.
2. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu,
zdrowiu oraz życiu swojemu oraz innych osób.
3. Organizator może odmówić wstępu na teren Koncertu osobom: − u których stwierdzono
posiadanie broni, ostrych narzędzi i innych mogących stanowić zagrożenie przedmiotów,
materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających
oraz substancji psychoaktywnych lub innych przedmiotów, które mogą stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczestników imprezy, a także w innych
uzasadnionych przypadkach, − będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Organizator i Partner Wydarzenia będą zbierali następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) wizerunek.
2. Administratorami danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu są:
a) Organizator: „PRO DESIGN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział
we Wrocławiu (dane kontaktowe i adresowe zawarte są w §1 ust. 1 Regulaminu);
b) Partner Koncertów: VIKINGCO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu (dane kontaktowe i adresowe zawarte są w §1 ust. 2
Regulaminu).
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Koncertów, w tym
dystrybucji biletów, z zastrzeżeniem, że wizerunek będzie przetwarzany w celu
przygotowania i wykorzystania materiałów video i fotograficznych z Koncertu.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ma charakter dobrowolny,
w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody
na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości uzyskania biletu
na Koncert i wzięcia w nim udziału.
5. Dane Uczestników mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa
podwykonawcom i podmiotom zewnętrznym realizującym zadania zlecone przez
administratorów.
6. Dane osobowe Uczestników takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, po ich
wykorzystaniu w celu dystrybucji biletów, zostaną usunięte w terminie 1 miesiąca
od zakończenia ostatniego z Koncertów.
7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki,
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu
przetwarzania oraz ryzyku.
8. Organizator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym skontaktować
się można mailowo pod adresem: jakub.magdans@cdv.pl
9. Partner Wydarzenia wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym
skontaktować się można mailowo pod adresem: daneosobowe@mobilevikings.pl
10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcie, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu lub
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://falakoncerty.pl/
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Koncertu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków
siły wyższej.
3. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie Koncertu mogą
być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które
mogą spowodować uszkodzenie słuchu.
4. W trakcie Koncertu nie będą używane światła stroboskopowe.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej
https://falakoncerty.pl/ tj. z dniem 28.06.2021 roku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po jego ogłoszeniu. O zmianie
Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej
https://falakoncerty.pl/

