Regulamin Imprez
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Tworogu.
2. Przez imprezę rozumie się koncerty, festiwale, konkursy, imprezy plenerowe, wykłady oraz
wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu.
II. Zgłoszenie uczestnictwa
1. W przypadku gdy udział w imprezie wymaga zgłoszenia uczestnictwa należy tego dokonać w
sposób podany w informacji o imprezie.
2. W przypadku gdy liczba uczestników imprez jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszeń. GOK zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów
kwalifikujących do udziału w imprezie.
III. Zmiany terminu imprezy
1. GOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian
terminów imprez.
2. GOK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości
uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w
zgłoszeniu lub telefonicznie.
4. GOK poinformuje mailem lub telefonicznie, zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu
kolejnego terminu imprezy.
IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
1. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę, na przetwarzanie swojego wizerunku, stworzonego w
dowolny sposób oraz wszystkich reprodukcji wizerunku wykonanych w związku z
uczestnictwem Imprezie,
2. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę, by wizerunek został wykorzystywany w dowolnej formie i
dowolny sposób, między innymi do celów reklamowych, promocyjnych, w filmach, telewizji,
telewizji kablowej, materiałach szkoleniowych i innych nośnikach: dźwięku, obrazu i informacji.
3. Uczestnik Imprezy rezygnuję z wszelkich roszczeń finansowych związanych z przetwarzaniem
jego wizerunku. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie mógłby mieć w związku z
naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne podstawy
powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji
wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób jego wizerunku.
V. Odpowiedzialność
1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz
rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody GOK i prowadzącego imprezę.
2. GOK oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy maja charakter
wyłącznie edukacyjny. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u
Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników
informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem.
Regulamin nie podlega zmianom ustnym.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 roku.
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