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1. Regulamin obowiązuje na terenie Garden Party i Pchlego Targu zwanych dalej Imprezą,  które odbędą się 15.09.19 (niedziela) w godz. 15-18.00 na terenie i w 
budynku DK Zacisze w Warszawie.  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy przebywają na terenie, na którym odbywa się Impreza. Każda osoba 
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Imprezy 
oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się na terenie Imprezy.  

4. Organizatorem Imprezy jest Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa.  

5. Garden Party to Impreza finansowana z budżetu partycypacyjnego 2019 m.st. Warszawy. 

6. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. Na terenie Imprezy można bezpłatnie korzystać z przygotowanych atrakcji oraz warsztatów. Ilość  
miejsc na warsztatach oraz miejsc dla wystawców w ramach Pchlego targu  jest ograniczona.  

7. Osoby małoletnie powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność.   

8. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są, by stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i 
porządku.  

9. Prace wykonane w ramach warsztatów prowadzonych przez Fundacje Alter Eko na Garden Party będą do obioru w dniach 23-25.09 w godzinach 10.00-20.00 
w DK Zacisze.  

10. Organizator utrwala przebieg Imprezy na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji. Biorąc udział w imprezie wyrażają Państwo zgodę na 
nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie fotograficznej i filmowej przez DK Zacisze zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994. Jednocześnie oświadczając, że rozpowszechnianie przez DK Zacisze Państwa wizerunku w 
formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium dla celów związanych z 
promocją działalności DK Zacisze. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i 
publikowana  za pośrednictwem dowolnego medium dla celów związanych z promocją działalności DK Zacisze. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na 
stronie internetowej Organizatora.  
11. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników Imprezy, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i 
wykorzystania ich wizerunku.  

12. Zabronione jest na terenie Imprezy:  

a) działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,  

b) przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

c) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,  

d) wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych,  

e) prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,  

f) prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem., 

g) palenie papierosów, 

13. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:  

a) kulturalnego zachowania względem innych uczestników Imprezy i przestrzegania norm społecznych,  

b) szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właściciela, zgodnie z art. 77 §1 kodeksu wykroczeń,  

c) korzystania z pomieszczeń sanitarnych i przedmiotów należących do DK Zacisze zgodnie z ich przeznaczeniem.  

14. W przypadku istniejącego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia należy:  

a) niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora 

b) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.  

15. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje dyżurny pracownik Domu Kultury Zacisze.  

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które 
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń 
dostarczających energię elektryczną.  

17. Osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.  

18. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

a) na terenie Imprezy,  

b) na stronie internetowej Organizatora www.zacisze.waw.pl.  

19. W przypadku złych warunków atmosferycznych Garden Party zostanie przeniesione do budynku DK Zacisze. Z powodu ograniczonego miejsca w przypadku 
złych warunków atmosferycznych Pchli Targ zostanie odwołany.  

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Imprezy.  

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.  

22. Regulamin obowiązuje dnia 15.09.19. 
 


