REGULAMIN
„Scena Letnia” w tym kino plenerowe, spektakle, koncerty
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady uczestnictwa w Scenie
Letniej. Uczestnik wydarzeń organizowanych podczas Sceny Letniej jest zobowiązany do
zapoznania się z treścią Regulaminu przed przyjściem na koncert, spektakl, seans filmowy
czy inne wydarzenie. Poprzez udział w wydarzeniach Sceny Letniej, uczestnicy akceptują
zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. Informacje podawane przez uczestników Sceny
Letniej są informacjami podawanymi Organizatorowi i będą wykorzystywane wyłącznie w
celu zachowania zasad bezpieczeństwa.
ZAKRES
1.

Organizatorem Sceny Letniej jest Miasto Toruń wraz z miejskimi instytucjami kultury.

2.

Miejscem działalności Sceny Letniej jest scena plenerowa za Centrum KulturalnoKongresowym Jordanki w Toruniu.

3.

Na potrzeby Sceny Letniej przyjmuje się następujące definicje:
a. „Kino Plenerowe” – cykl seansów filmowych na świeżym powietrzu przeznaczonych
dla mieszkańców Torunia oraz odwiedzających miasto gości.
b. „Spektakl” – cykl spektakli teatralnych na świeżym powietrzu przeznaczonych dla
mieszkańców Torunia oraz odwiedzających miasto gości.
c. „Koncert” – cykl koncertów na świeżym powietrzu przeznaczonych dla mieszkańców
Torunia oraz odwiedzających miasto gości.
d. „Organizator” – Miasto Toruń wraz miejskimi instytucjami kultury, odpowiedzialne za
przeprowadzenie pokazów Kina Plenerowego oraz zobowiązane do wykonania
niniejszego Regulaminu.
e. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w pokazach Kina Plenerowego spełniająca
i akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu.
UDZIAŁ W KINIE PLENEROWYM/SPEKTAKLU/KONCERCIE

1.

Seanse kina plenerowego będą wyświetlane w okresie działalności Sceny Letniej, do
końca sierpnia, w każdy piątek, w ustalonym przez Organizatora terminie oraz godzinie.

2.

Spektakle będą organizowane w okresie działalności Sceny Letniej, w każdą sobotę lub
niedzielę do końca sierpnia 2020 r. o ustalonej przez Organizatora godzinie.

3.

Koncerty organizowane będą w okresie działalności Sceny Letniej, w każdą sobotę lub
niedzielę do końca sierpnia 2020 r. o ustalonej przez Organizatora godzinie.

4.

Bilety i wejściówki na wydarzenia Sceny Letniej, w tym seanse, spektakle oraz koncerty
ustalane będą na bieżąco przez Organizatora. Informacje będą podawane na stronie
www.tak.torun.pl.

5.

Maksymalna ilość osób mogących uczestniczyć w wydarzeniach Sceny Letniej ustalona
będzie zgodnie z podanymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w związku
z koronawirusem. Stan na 30 maja 2020 r. to 150 miejsc siedzących. Decyduje kolejność
wejścia na teren Sceny Letniej.

6.

Wejście na teren wydarzeń możliwe jest najwcześniej godzinę przed rozpoczęciem,
zgodnie z bieżącymi decyzjami Organizatora.

7.

Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników wydarzeń, jednakże
zastrzega, że dzieci i młodzież poniżej 13 roku życia mogą w pokazie uczestniczyć tylko
pod opieką osoby dorosłej.

8.

Każdy Uczestnik wydarzeń przy wejściu na teren Sceny Letniej zostanie poproszony o
poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone
przez Organizatora. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika temperatury powyżej 37
stopni Celsjusza, osoba taka nie może uczestniczyć w pokazie i nie zostanie wpuszczona
na teren Kina.

9.

Warunkiem wejścia na teren Sceny Letniej, dla zachowania zasad bezpieczeństwa
epidemiologicznego,

jest

podanie

obsłudze

danych

osobowych,

imienia

i nazwiska oraz numeru kontaktowego.
10. Do dyspozycji Uczestników będą dwie toalety. Organizator zapewnia środki do
dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety. Liczba osób w sanitariatach odpowiada
połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
11. Przed wejściem na teren Sceny Letniej, na samym seansie, spektaklu, koncercie oraz w
kolejce do kas i sanitariatów, prosimy o zachowanie co najmniej 2 metrów między
Uczestnikami.
12. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną
przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia.
13. Przed wejściem na teren wydarzenia oraz przy wyjściu każdy z Uczestników jest
zobowiązany do dezynfekcji rąk za pomocą środków dezynfekcyjnych zapewnionych
przez Organizatora.
14. Organizator zapewnia krzesła. Widzowie nie mogą przynosić własnych siedzisk
(karimata, koc itp.). Uczestnik jest zobowiązany do zajęcia miejsca wskazanego przez
Organizatora. Krzesła zostaną ustawione z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i będą
dezynfekowane po każdym wydarzeniu. Prosimy o nie zmienianie ustawień krzeseł.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, bądź odwołania terminu projekcji
ze względów pogodowych, bądź obostrzeń epidemiologicznych.
16. Organizator poda nowe terminy projekcji w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez
wywieszenie ogłoszenia w miejscu pokazu i umieszczenie stosownego komunikatu
na stronie internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
17. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób,
który zagraża bezpieczeństwu osób trzecich, zakłóca wydarzenia lub narusza ogólnie
przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o
opuszczenie terenu Sceny Letniej.
18. Na terenie Sceny Letniej obowiązują następujące zakazy:


fotografowania lub filmowania w trakcie pokazu filmowego/spektaklu,



prowadzenia relacji, transmisji lub retransmisji on-line pokazu w mediach
społecznościowych lub użyciu jakichkolwiek innych narzędzi,



wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),



palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz e-papierosów,



wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,



spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,



wnoszenia broni palnej, broni białej oraz ostrych przedmiotów,



wnoszenia

petard,

materiałów

łatwopalnych

oraz

innych

przedmiotów

niebezpiecznych,


rozmawiania przez telefony komórkowe podczas trwania pokazu.

19. Wszyscy uczestnicy Sceny Letniej są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.
20. Widzowie zobowiązani są do wyciszenia telefonów komórkowych oraz niekorzystania z
nich w czasie trwania pokazu filmowego/spektaklu. Przez korzystanie z telefonów
komórkowych rozumie się: rozmawianie, fotografowanie, nagrywanie, dokonywanie
transmisji wideo, w tym relacji w mediach społecznościowych, włączanie latarki,
używanie aplikacji oraz wszystkie inne czynności wymagające włączenia ekranu.
21. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Sceny Letniej organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Sceny Letniej jest Organizator –
Toruńska Agenda Kulturalna, z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100
Toruń. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy
kierować do Organizatora na adres: ul. Marii Konopnickiej 13 (III piętro), 87-100 Toruń.

2.

Uczestnik

biorący

udział

w

wydarzeniach

Sceny

Letniej

wyraża

zgodę

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Podanie danych przy wejściu na teren Sceny
Letniej jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniach.
3.

Dane uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora
danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – w celu identyfikacji
Uczestnika,

w

razie

wystąpienia

przypadku

zachorowania

na

COVID-19

i

poinformowania pozostałych Uczestników wydarzeń o zaistniałym przypadku.
Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym,

zabraniem

przez

osobę

nieuprawnioną,

przetwarzaniem

z

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.

Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do przedawnienia ewentualnych
roszczeń, lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych.

5.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia
danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego usuniecie danych osobowych Uczestników
wydarzeń może nastąpić nie wcześniej niż w przeciągu 2 tygodni od daty odbycia się
wydarzenia. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

6.

Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika
lub obsługi wydarzenia Organizator ma obowiązek udostępnienia listy uczestników
odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uczestnictwo w wydarzeniach Sceny Letniej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

2.

Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu wydarzeń.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu.
O

wszelkich

zmianach

regulaminu

uczestnicy

zostaną

poinformowani

za pośrednictwem strony internetowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz serwisach
miejskich, na których zamieszczono regulamin.
4.

Wszelkie spory powstałe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego
Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby
Organizatora.

5.

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

