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               ROWEROWE KINO PLENEROWE     

                                       12 WRZEŚNIA 2020 R. 

 
 

REGULAMIN  

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Rowerowym Kinie Plenerowym. 

2. Organizatorem jest Rzeszowski Dom Kultury. Wydarzenie sfinansowane  

ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. 

3. Rowerowe Kino Plenerowe ma na celu zachęcić mieszkańców osiedla  

do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ich wzajemną integrację 

oraz zagospodarowanie czasu wolnego. 

4. Rowerowe Kino Plenerowe odbędzie się 12 września 2020 r. na terenie zielonym 

przy Rzeszowskim Domu Kultury filia Country, ul. Herbowa 3 w Rzeszowie: 

 godz. 16:00 – kino rodzinne, 

 godz. 19:00 – kino dla dorosłych. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Rowerowym Kinie Plenerowym: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Rowerowym Kinie Plenerowym jest wypełnienie  

i przesłanie  czytelnej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), klauzuli 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres e-mail: piotr.madura@rdk.rzeszow.pl 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie 7 – 11 września 2020 roku. 

3. Dokumenty złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

4. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Złożenie wymaganych dokumentów jest traktowane jako wyrażenie zgody 

na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji, dla 

celów organizacji Rowerowego Kina Plenerowego. 

6. W razie rezygnacji z udziału w Rowerowym Kinie Plenerowym Uczestnik 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 

7. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w czasie trwania epidemii 

wirusa COVID-19 należy przestrzegać obowiązujących przepisów.  

8. Obszar Rowerowego Kina Plenerowego jest ogrodzony, a wstęp na niego 

odbywa się nie wcześniej niż 30 minut przed seansem pod warunkiem 

zastosowania się do zaleceń sanitarnych. 

9. Uczestnicy muszą zachować dystans społeczny (2m) oraz posiadać maseczki 

lub przyłbice. W przypadku ich braku Organizator ma prawo odmówić wejścia 

na teren Rowerowego Kina Plenerowego. 

10. Uczestnicy powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, przepisu 

nie stosuje się do osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie 

domowym. Każdy Uczestnik przed, w trakcie, jak również po pokazie musi 

pozostać w wyznaczonym miejscu. 

11. Podczas seansu rodzinnego, rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny  

za dziecko. 
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12. Osoby niepełnoletnie w trakcie trwania wydarzenia muszą znajdować się pod 

opieką osoby dorosłej. 

13. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego nie 

będą mogły przebywać na terenie Rowerowego Kina Plenerowego. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn 

od niego niezależnych.  

15. Przed i podczas seansu nie będzie możliwości wchodzenia do budynku 

Rzeszowskiego Domu Kultury filia Country. 

16. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się 

w sposób, który zagraża bezpieczeństwa innym osobom, naruszające ogólnie 

przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym nie będą wpuszczane na 

teren Rowerowego Kina Plenerowego. 

17. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przerwania pokazów  

w trakcie ich trwania, w przypadku złych warunków atmosferycznych lub  

ze względów bezpieczeństwa. 

18. Organizator zaleca Uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowane do miejsca 

oraz warunków atmosferycznych. 

19. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń Organizatora. Wszelkie 

uwagi oraz problemy podczas trwania Rowerowego Kina Plenerowego 

powinny być zgłaszane bezpośrednio do Organizatora. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas 

trwania wydarzenia, za zniszczenia lub zagubienie własności przez Uczestnika. 

21. Na terenie Rowerowego Kina Plenerowego obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania alkoholu.  

22. Przy wejściu na teren wydarzenia każdy z Uczestników zostanie poddany 

bezdotykowemu mierzeniu temperatury. Osoby o temperaturze ciała 

przekraczającej 37 stopni Celsjusza nie zostaną wpuszczone.  

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące Rowerowego Kina Plenerowego można 

uzyskać w godz. 09:00 do 14:00 pod numerem telefonu 17 748 15 46. 

2. Zgłoszenie się do udziału w Rowerowym Kinie Plenerowym równoznaczne jest  

z uznaniem warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 

r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) zastępującą dotychczasową Ustawę z dnia 29 

sierpnia 1997r. (Rz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 

3. Uczestnik biorąc udział w Rowerowym Kinie Plenerowym wyraża zgodę 

na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 

ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 

informacji i promocji Rowerowego Kina Plenerowego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

5. Zgłaszając swój udział w Rowerowym Kinie Plenerowym Uczestnik oświadcza,  

że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego  

postanowienia.  

6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  


