
REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 

,,Letnie Kino Plenerowe na Targówku" 
Park Bródnowski/Skwer Wiecha/Plac Trynopolski/DK Świt/OK Zacisze 

lipiec-sierpień 2020 r. godz.21 :00 
organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawy w ramach Budżetu Obywatelskiego 

realizowanej przez Fundację Rozwoju Kinematografii. 
Na czas trwania imprezy wprowadza się następujący regulamin, 

obowiązujący wszystkich jej uczestników: 
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 
2. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich z uwzględnieniem obowiązku 

wynikającego ze stanu epidemii tj. limitu 150 osób zgodnie z przepisami prawa pod 
warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym. 

3. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać 
postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu: 

a) posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do 
tego wyznaczonymi przez Organizatora, 

b) posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych 
uczestników imprezy, 

c) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 
d) posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, 
e) wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych, 
f) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń 

i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, 
g) jakiegokolwiek działania, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, 

mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie Imprezy, 

h) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy. 
4. Organizator informuje, że Impreza jest fotografowana i nagrywana przez 

Organizatora. Organizator informuje zatem, że udział w Imprezie stanowi 
wyrażenie zgody na utrwalenie, przetwarzanie i publikację na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Targówek oraz na profilu społecznościowym Urzędu wizerunku 
każdej osoby biorącej udział w wydarzeniu oraz w materiałach promocyjnych 
Urzędu Dzielnicy Targówek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") oraz art. 81 ustawy 
z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 
2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). Wizerunek osób przebywających na terenie 
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

5. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 
reklamy Imprezy i Organizatora w przyszłych latach. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą 
stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy 



urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub 
działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, 
praw i przepisów w tym w zakresie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub 
innego stanu zawartego w Konstytucji mających wpływ na możliwość zorganizowania 
imprezy. 

7. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówić wstępu na imprezę lub usunięcia 
z terenu imprezy osób nieprzestrzegających regulaminu, oraz osób nietrzeźwych, 
a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży 
Miejskiej . 

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań 
i poleceń służb porządkowych Organizatora imprezy oraz innych osób 
odpowiedzialnych za imprezę. 

9. Wszyscy uczestnicy imprezy w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani 
zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora imprezy (przy pomocy 
nagłośnienia) bądź pracowników służb porządkowych. Polecenia te mogą dotyczyć: 

a) opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem 
sposobu zachowania się, 

b) zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
uczestnikom imprezy. 

1 O. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone 
na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 
Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 

11. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 
- na stronie internetowej www.targowek.waw.pl, 
- w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy. 

13. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 
15. Funkcje, zadania i upoważnienia Organizatora na czas przygotowań i trwania imprezy 

wykonuje Realizator - Fundacja Rozwoju Kinematografii z siedzibą w Warszawie. 
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