Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr z dnia 05.10.2022

Regulamin Spotkania z ratownikami w bazie śmigłowca TOPR podczas 11.Festiwalu „Inspirowane
górami” im. Ewy i Macieja Berbeków
I
Spotkanie z ratownikami w bazie śmigłowca TOPR:
1. W ramach 11. Festiwalu „Inspirowane górami” im. Ewy i Macieja Berbeków zorganizowane
zostanie spotkanie z ratownikami w bazie śmigłowca TOPR dla dzieci i młodzieży, Lądowisko
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Kamieniec 10
2. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 października 2022r. w sobotę w godzinach od 10.00 do 16.00, co
godzinę, w zależności od ilości zgłoszeń.
3. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
4. Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja on-line w systemie Organizatora.
5. Formularz rejestracyjny uczestników dostępny na stronie https://festiwale.zakopane.pl/festiwalinspirowane-gorami/. W celu rejestracji należy wypełnić krótki formularz. Po poprawnym
wypełnieniu formularza zostaje się dodanym na listę imienną, która będzie sprawdzana przy wejściu
na spotkanie z ratownikami w bazie śmigłowca TOPR.
Formularz rejestracyjny należy złożyć najpóźniej do 17.10.2022r. (poniedziałek).
6. Pierwszeństwo udziału w wydarzeniu mają osoby zarejestrowane. W przypadku wolnych miejsc w
wydarzeniu mogą wziąć udział także osoby niezarejestrowane, po wcześniejszym wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego i formularza zgody.
7. Informacja o godzinie odbycia się spotkania z ratownikami w bazie śmigłowca TOPR zostanie
przekazana każdemu z uczestników, którzy dokonali rejestracji na Wydarzenie, drogą mailową.
8. Rejestracja na spotkanie z ratownikami w bazie śmigłowca TOPR dotyczy także uczniów
posiadających karty COOL-turalny Człowiek 2022/2023 i biorących udział w Programie COOLturalny Człowiek 2022/2023.
9. Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i
danych
osobowych
w
środkach
masowego
przekazu
i publikacjach wraz z informacją o Festiwalu.
10. Nieletni Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia zgody podpisanej przez Rodzica lub Opiekuna
prawnego na uczestnictwo w zajęciach, wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do regulaminu).
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się spotkania,
– szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania spotkania
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,
– szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich,
– za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania spotkania.
12. Dziecko (Uczestnik) podczas trwania spotkania pozostaje pod opieką Opiekuna. Przez cały czas
trwania spotkania Opiekun towarzyszy dziecku, które pozostaje pod jego opieką oraz dba o jego
bezpieczeństwo.
13. Opiekun Dziecka (Uczestnika) bierze odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w
śmigłowcu.
14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez
uczestników regulaminu wydarzenia, nie stosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i
poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
15. Organizator nie zapewnia opieki nad nieletnim po zakończeniu spotkania.
16. Organizator dopuszcza możliwość odwołania zajęć na śmigłowcu, w wypadku akcji ratowniczej do
której będzie potrzebny śmigłowiec.

II
1. Regulamin imprezy będzie udostępniany uczestnikom imprezy na stronie internetowej:
https://www.festiwale.zakopane.pl/festiwal-inspirowane-gorami
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
III
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach autorskich:
1. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może być utrwalony, a następnie
rozpowszechniany przez organizatora dla celów organizacyjnych, dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, edukacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności:
- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191)
Organizator informuje że udział w imprezie czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się
będzie impreza, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne utrwalenie i
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na wszystkich dopuszczalnych polach
eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczenie
fotografii i filmów w mediach wewnętrznych prowadzonych przez organizatora oraz mediach
zewnętrznych czy innych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych przez
Organizatora, w publikacjach Organizatora a także publikacjach osób trzecich (np. Internet, portale
społecznościowe) w określonych wyżej celach, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe wykorzystanie
przez osoby trzecie może jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
Organizatora.
2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek
roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
3. Każdy, kto bierze udział w imprezie i nie zgadza się na przetwarzanie jego wizerunku w ramach nagrań
wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Organizatora w celach promocyjnych i
rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie
Organizatorowi.
4. Niezależnie od powyższego Organizator informuje, iż zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4.02.1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
5. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), tzw. RODO, w celach wskazanych powyżej, w szczególności
promocji imprezy i działalności organizatora.
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE. L 119/1), dalej: „RODO” informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta Zakopane, ul. T.
Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail:
office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez
adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany
w pkt 1.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w wydarzeniach, a także w celach
promocyjnych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba,

d)

e)

f)

g)

h)

i)

której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów.
Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje biorące udział w Imprezie oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych
z Administratorem. Dane osobowe w postaci wizerunku, mogą zostać umieszczone w serwisach
internetowych prowadzonych przez Administratora w tym w mediach społecznościowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów wskazanych
w pkt. 3, a także przez okres publikacji w serwisach internetowych prowadzonych przez
Administratora oraz w publikacjach papierowych lub do czasu wycofania zgody.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do żądania:
- dostępu do treści danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
- sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
- usunięcia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
- przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na adres email: pkroma@zakopane.eu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych
niezgodnie z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w Wydarzeniach.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA
W ZAJĘCIACH W RAMACH
11.FESTIWALU „INSPIROWANE GÓRAMI” IM. EWY I MACIEJA BERBEKÓW

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………………………………
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………
Wiek dziecka …………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
- zapoznałem(łam) się z Regulaminem i akceptuję treść Regulaminu „Spotkanie z ratownikami w bazie
śmigłowca TOPR” podczas 11.Festiwalu „Inspirowane górami” im. Ewy i Macieja Berbeków
organizowanej przez Urząd Miasta Zakopane z siedzibą ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, dostępnym na
stronie www.zakopane.festiwale.pl;
- wyrażam zgodę na udział Dziecka w zajęciach na warunkach określonych w Regulaminie;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka;
- wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku Dziecka w środkach masowego przekazu i innych
publikacjach do celów związanych bezpośrednio z Festiwalem oraz jego promocją;

……………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka

