REGULAMIN IV TCK-owego Kina Objazdowego 2020
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy IV TCK-owego Kina Objazdowego 2020, zwanego dalej Wydarzeniem,
organizowanego przez Tarnogórskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowskich Górach
(42-600) przy ul. Jana III Sobieskiego 7, zwane dalej TCK.
2. Miejsce realizacji Wydarzenia: dzielnice Tarnowskich Gór, na terenie wygrodzonym przez
TCK.
3. Termin realizacji Wydarzenia: sierpień 2020.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Wydarzenia.
5. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej TCK www.tck.net.pl
(zakładka „O nas” – Bilety i Regulaminy) oraz w miejscu Wydarzenia.
6. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje
uczestników Wydarzenia do jego przestrzegania i stosowania.
7. Repertuar Wydarzenia wraz z charakterystyką filmów dostępny jest na stronie
www.tck.net.pl.
8. Ilość miejsc na każdej projekcji jest ograniczona, uzależniona od metrażu terenu, na którym
realizowana jest dana projekcja, zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
9. Przy wejściu na Wydarzenie każdy Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego pobrania
od pracownika TCK bezpłatnego biletu tzw. opaski (wzór zał. nr 1). Wydawanie opasek
odbywać się będzie w dniu Wydarzenia w miejscu, w którym realizowana jest dana
projekcja filmowa, 90 minut przed planowaną projekcją do czasu wyczerpania limitu
miejsc/opasek. W przypadku kolejki do punktu wydawania opasek, osoby muszą zachować
2-metrowy dystans od siebie.
10. Opaska uprawnia uczestnika do przebywania na terenie Wydarzenia. W przypadku
stwierdzenia u uczestnika braku opaski, zostanie on poproszony o opuszczenie miejsca
Wydarzenia. Na każdą projekcję wydawana jest inna opaska. Opaska z jednej projekcji nie
uprawnia do uczestnictwa w kolejnych seansach.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru,
a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.
12. TCK zastrzega sobie prawo wykonywania relacji fotograficznej i video relacji na potrzeby
własnej działalności, które zostaną wykorzystane do promocji TCK w mediach
elektronicznych, drukowanych i społecznościowych oraz sprawozdawczości, co jest prawnie
uzasadnionym interesem TCK.
13. TCK jest Administratorem Danych. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy
kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@tck.net.pl.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do UODO. Dane będą
przetwarzane przez czas potrzebny do wypełnienia celów przetwarzania oraz zgodnie z
kategorią archiwalną. Odbiorcami danych mogą być operatorzy stron internetowych,
mediów społecznościowych, prasa oraz podmioty względem których TCK będzie
współpracowało w zakresie organizacji imprezy. Dane nie będą profilowane.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Nad bezpieczeństwem Wydarzenia i przestrzeganiem przez uczestników zapisów
niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez TCK, posiadające stosowny
Identyfikator (wzór zał. nr 2).
2. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 13 roku życia – ich udział możliwy jest
jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu
i innych substancji odurzających.

4. Na terenie Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
a. zachowania dystansu społecznego min. 2 metry *,
b. używania maseczki lub przyłbicy,
c. zdezynfekowania rąk przy wejściu na teren Wydarzenia.
W sytuacji naruszenia przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu oraz restrykcji reżimu
sanitarnego, Organizator ma prawo odmówić wejście na teren Wydarzenia, bądź poprosić
Uczestnika o jego opuszczenie.

* nie dotyczy:
- uczestnika, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
- uczestnika, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
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