
 

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO Z ANIMACJAMI DLA DZIECI

 I  Organizacja

1. Organizatorem Warsztatów i seansu filmowego – zwanego dalej Wydarzeniem,  jest Gminne
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka 5 , 32 – 095 Iwanowice
2. Udział  w  Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Klauzula  ta  dotyczy  również  osób niepełnoletnich,  w tym przypadku akceptacja  postanowień
niniejszego Regulaminu spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym.
3. Uczestnikami Wydarzenia są dzieci oraz ich Rodzice/Opiekunowie prawni.
4.W trakcie trwania Warsztatów i seansu filmowego za dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność
ich Rodzice /Opiekunowie prawni.
5. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny. 
6.  Miejscem prowadzenia  warsztatów i  seansu  filmowego jest  ogród oraz  namiot  Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka 5, 32 – 095 Iwanowice
7.  Warsztaty  i  seans filmowy odbywają się  w dniu  05.08.2022 r.  w godzinach  16:00 – 19:00
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników wydarzenia w czasie  jego
trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników.
9. Organizator zapewnia wszelkie materiały plastyczne w ramach zaplanowanych warsztatów.
10.  Rodzice  wyrażają  zgodę  na  utrwalenie  wizerunku  swojego  i  swojego  dziecka  w  formie
fotografii  i  filmu w trakcie  Warsztatów i  seansu  filmowego oraz  jego  rozpowszechnianie  bez
ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  za  pośrednictwem  dowolnego  medium  na  potrzeby
informacyjne.

II. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek:

1.  Dbać  o  czystość  i  porządek,  z  szacunkiem  odnosić  się  do  Prowadzącego  Warsztaty  i
pracowników Organizatora podczas seansu filmowego.
2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować  Rodzica/Opiekuna;
5.  W  przypadku  wyrządzenia  szkód  materialnych  przez  Uczestnika  Warsztatów  i  seansu
filmowego  jego  Rodzice/Opiekunowie  Prawni  mogą  zostać  obciążeni  kosztami  naprawy
wyrządzonej szkody.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki oraz
zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu
jego postanowień.


