Regulamin imprezy Silent Disco – Kalisz w dniu 28/29 sierpnia 2020 r.
1. Uczestnictwo w imprezie i wpisanie się na listę uczestników wiąże się z jednoczesną akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Uczestników imprezy zobowiązuje się do dezynfekcji rąk, samodzielne wpisanie się na listę
uczestników oraz zachowanie dystansu 2 m podczas wykonywania wspomnianych czynności.
3. Uczestnik oświadcza, że jestem świadomy obecnego stanu prawnego dotyczącego zasad sanitarnych
oraz przyjmuje do wiadomości zalecenia dotyczące dystansu społecznego i zobowiązuję się do jego
przestrzegania (w tym także do zasłaniania ust i nosa). Posiadanie maseczki ochronnej stoi po stronie
uczestnika.
4. Jako uczestnik imprezy oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz
nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, w imprezie uczestniczę na własną
odpowiedzialność.
5. Słuchawki Silent Disco zostały poddane kompletnej dezynfekcji, ze względów higienicznych zakazuje
się przekazywania słuchawek innym osobom, w tym także osobom nie posiadającym biletu wstępu
(opaski).
6. Każdy z uczestników jest odpowiedzialny na wypożyczone mu słuchawki Silent Disco.
7. Koszty zagubień lub zniszczeń słuchawek określa poniższy cennik:. Uczestnik w przypadku dokonania
szkody zobowiązuje się do pokrycia następujących kosztów:
•
•
•

Zagubienie lub świadome, trwałe, całkowite, uniemożliwiające naprawę czy wymianę
komponentu, zniszczenie słuchawek - 150,00 zł brutto/ za sztukę.
Pozostałe, częściowe, usuwalne, zniszczenia poszczególnego komponentu - 50,00 zł brutto./ za
sztukę
Zagubienie gąbki na słuchawce - 5,00 zł brutto./za sztukę.

8. Organizator oświadcza, że w odpowiedni sposób zabezpieczy dane osobowe znajdujące się na
załączonej do regulaminu liście uczestników imprezy. Dane gromadzone są jedynie w celu przedłożenia
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wedle wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Po upływie 14 dni listy z
danymi zostaną zniszczone.
9. Zakazuje się oddalania ze słuchawkami Silent Disco na dystans większy niż ok 100 m od punktu
wydawania, opuszczania wydzielonego terenu eventu oraz mieszania się z osobami postronnymi.
10. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, agresywne , niekulturalne mogą
uzyskać odmowę wydania słuchawek. Mogą zostać usunięte z imprezy.
11. W przypadku załamania pogody (deszcz, burza) uczestnik zobowiązany jest do ściągnięcia słuchawek
i ochrony ich przed wodą.
12. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku,
zarejestrowanego podczas imprezy przez Lucas Silent Disco dla celów marketingowych. Zgoda udzielona
jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie
wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów
marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.

