REGULAMIN WARSZTATÓW MŁODE SKOKI’2021
1.
Każdy uczestnik pleneru jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
2.
Każdy Uczestników we własnym zakresie dokonuje ubezpieczenia siebie od nieszczęśliwych wypadków na czas
trwania Warsztatów.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem Uczestnika
podczas trwania Warsztatów.
4.
Każdy Uczestnik Pleneru jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu
zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa m. in. przez:
a. rezygnację z osobistego udziału w Warsztatach w przypadku pojawienia się symptomów
choroby zakaźnej;
b. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) po każdorazowym wejściu
do miejsca, w którym będą odbywały się zajęcia;
c. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu –co najmniej
2m);
d. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
e. zakrywanie nosa i ust za pomocą maski albo maseczki lub przyłbicy;
f. wyrażenie zgody na poddawanie się ewentualnemu pomiarowi temperatury przed wejściem
na zajęcia (dopuszczalna temperatura to 37 stopni C).
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi wstępu na teren, w którym odbędzie się Plener
oraz uczestnictwa w nim w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa
powyżej oraz w przypadku wyższej temperatury niż opisana powyżej.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przesunięcia Warsztatów.
7.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
Uczestników Konkursu.

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

REGULAMIN WARSZTATÓW MŁODE SKOKI’2021 - WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;
b) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;
e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;
g) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w plenerze
2.
Wykorzystanie wizerunku uczestnika możliwe jest w szczególności dla celów informacyjnych, promocyjnych
oraz marketingowych związanych z realizowaną przez Organizatora działalnością edukacyjną oraz celów
działalności Organizatora poprzez umieszczenie wizerunku na stronach internetowych, blogach prowadzonych
przez Organizatora.
3.
Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2, odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w
art. 81 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Zezwolenie jest udzielone przez uczestnika poprzez akceptację niniejszego
Regulaminu.
4.
Mając na uwadze bezpłatny i społeczny charakter organizowanego pleneru oraz dobrowolny udział, uczestnik
zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o jakiekolwiek wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu
udostępnienia i rozpowszechniania jego wizerunku
5.
Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób oraz oświadczenie o zrzeczeniu ewentualnych
roszczeń jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Prawa autorskiego.
6.
W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia
wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wykorzystaniem wizerunku na podstawie
uprzedniej zgody oraz kosztów koniecznych do poniesienia celem wycofania wizerunku uczestnika. Do kosztów
określonych w zdaniu poprzedzającym zaliczyć należy w szczególności koszt wykonania utrwalenia wizerunku
oraz obróbki wykonanego materiału dla celów określonych przez Organizatora, koszt projektu i wykonania
ewentualnych materiałów promocyjnych, reklamowych etc. oraz koszt cofnięcia określonych wyżej czynności
podejmowanych przez Organizatora.

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

