Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/2014

REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZIE SPECJALNEJ
„Lato w Parku Odkrywców”
dalej „Regulamin”

1. Organizatorem imprezy specjalnej „Lato w Parku Odkrywców” (dalej: „Impreza”) jest
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20 (dalej: „Organizator”). Impreza odbywa się w budynku CNK oraz
na terenie Parku Odkrywców w każdy piątek, sobotę i niedzielę, w okresie od 27
czerwca do 31 sierpnia 2014 r.
2. Impreza ma charakter cykliczny i składa się z następujących wydarzeń:
a. dyskusje i pokazy filmowe w ramach „Kina letniego CNK”, (wydarzenie
odbywa się w każdy piątek od godz. 21.00 do ok. godz. 24.00 na scenie letniej
na terenie Parku Odkrywców lub w Centrum Konferencyjnym CNK);
b. wypożyczalnia gier planszowych i plenerowych oraz czytelnia czasopism
(wydarzenie odbywa się w każdą sobotę i niedzielę w godz. 12.00 – 20.30, na
terenie Parku Odkrywców);
c. wieczory muzyczne w wykonaniu DJ-a, Filipa Jaremki (wydarzenie odbywa
się w każdą sobotę w godz. 18.00 – 22.00, na terenie Parku Odkrywców);
d. pokazy naukowe (wydarzenie trwa ok. 30 min, odbywa się w każdą niedzielę
o godzinie 13.00, 14.00, 15.00, na na terenie Parku Odkrywców)
e. obserwacje nieba w ramach „Sierpniowego Nieba Kopernika” (wydarzenie
odbywa się w każdą sobotę w okresie od 2 do 30 sierpnia 2014 r., od godz.
21.00 do ok. godz. 23.00 na terenie Parku Odkrywców)
f.

cykl pojedynczych wydarzeń specjalnych, których szczegółowy program
umieszczony jest na stronie www.kopernik.org.pl (wydarzenia odbywają się w
soboty i niedziele między godz. 12.00 a 18.00 na terenie Parku Odkrywców)

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wezmą udział w jakimkolwiek
wydarzeniu w ramach Imprezy (dalej zwane „Uczestnikami”). Każdy Uczestnik
zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu.
4. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny, a udział w poszczególnych wydarzeniach
uzależniony jest od aktualnej dostępności miejsc lub materiałów.
5. Na poniższe wydarzenia w ramach Imprezy obowiązują następujące limity wiekowe:
a. Kino letnie (wstęp dla osób od 15 roku życia);
b. Sierpniowe Niebo Kopernika (wstęp dla osób od 16 roku życia);
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c. Wydarzenia specjalne (wstęp dla osób od 16 roku życia oraz dla osób
młodszych wyłącznie za zgodą i pod opieką dorosłych opiekunów)
d. Wypożyczalnia gier planszowych i plenerowych oraz Czytelnia Czasopism
(bezpłatnego wypożyczenia gier mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe,
po okazaniu dowodu osobistego, z którego spisane zostaną następujące
dane: imię, nazwisko i numer dowodu osobistego);
6. Uczestnicy Zajęć wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku
utrwalonego w trakcie Imprezy w materiałach promocyjnych i informacyjnych
Organizatora.
7. Udział w Imprezie jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku

Uczestnika

w

związku

z

Imprezą

oraz

na

transmitowanie,

rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek
programem

przedstawiającym

Imprezę.

Uczestnikowi

nie

przysługują

żadne

roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
8. Na terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora
jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji
politycznej.
9. Uczestników Imprezy obowiązuje zakaz spożywania oraz pozostawania pod
wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz palenia tytoniu na
terenie Imprezy.
10. Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu
dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub
utratę zdrowia.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej,
w szczególności w przypadku odwołania wydarzeń z powodu działania siły wyższej.
Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za
niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią
w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną.
12. Dane

osobowe

Uczestników

będą

wykorzystywane

zgodnie

z

ustawą

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926

z późn.

zm.) w celach związanych z uczestnictwem

w Imprezie. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże
podanie danych w zakresie określonym w punkcie 5d i 6 powyżej jest warunkiem
2/3

wzięcia udziału w danym wydarzeniu. Dane osobowe uzyskane od Uczestników
zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych.
Administratorem bazy danych jest Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy. Każdy Uczestnik ma prawo do
wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
13. Integralną częścią Regulaminu jest Regulamin Centrum Konferencyjnego Kopernik
oraz Regulamin Parku Odkrywców; w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami
wyżej wymienionych regulaminów decydujące są zapisy Regulaminu Imprezy.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 r. i jest dostępny na stronie
www.kopernik.org.pl
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