
Regulamin udziału w festiwalu „Rawa Gra Bluesa – koncerty 
wspomnieniowe” 

I. Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w festiwalu „Rawa Gra Bluesa – koncerty 
wspomnieniowe” zwany dalej Festiwalem, organizowanym przez Stowarzyszenie Topory zwane dalej 
Organizatorem.  

2.Festiwal organizowany jest w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego na 2021 rok. 

3.Festiwal odbywa się w dniu 21 sierpnia 2021 roku w godzinach 16:00-22:00 na wydzielonej części  
dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich, adres 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3. 

4. Organizacja Festiwalu odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych  
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl, 
www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. 

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie Festiwalu 
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, 
wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy. 

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Festiwalu (zwani dalej Uczestnikami) i korzystania przez nie z terenu, 
na którym przeprowadzany jest Festiwal, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

7. Festiwal ma charakter kulturalny, rozrywkowy i historyczno-wspomnieniowy. 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie festiwalu 

1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom Festiwalu bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach 
odbywających się podczas Festiwalu. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty. 

2. Organizatorzy mogą odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem 
na teren, na którym odbywać się będzie Festiwal. 

3. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizatorzy Festiwalu mogą wezwać 
Uczestnika Festiwalu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad wezwać 
do opuszczenia przez niego terenu Festiwalu i zastosować wszelkie dostępne środki celem 
wyegzekwowania powyższego żądania. 

4. Organizatorzy mogą dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Festiwalu z powodów 
nieprzewidzianych i nieuniknionych, a będących niezależnymi od Organizatorów. 

5. Organizatorzy mogą zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia  
i rekompensaty. 

6. Organizatorzy mogą odmówić wstępu na Festiwal osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów 
alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

7.Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Pracownicy Ochrony mają 
prawo sprawdzenia czy osoba wchodząca na teren Festiwalu nie wnosi ze sobą alkoholu.  



Alkohol można spożywać jedynie strefie gastronomicznej znajdującej się poza terenem Festiwalu.  

8. Organizatorzy mogą odmówić wstępu na teren Festiwalu osobie, u której stwierdzono posiadanie: 
broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów 
pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, 
ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji. Pracownicy Ochrony 
mają prawo sprawdzić czy dana osoba nie wnosi wyżej wymienionych przedmiotów. 

9. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim 
prawodawstwem. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalenia przebiegu Festiwalu w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, 
promocyjno-marketingowych. 

11. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb 
odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Festiwalu. 

12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania 
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
i porządek. 

III. Procedura związana ze stanem epidemii (COVID-19) 

Udział uczestników/widzów w Festiwalu plenerowym jest dopuszczalny pod warunkiem: 

1. Zachowania dystansu w oczekiwaniu na wejście na Festiwal oraz na terenie Festiwalu (1,5 – 2 m). 

2. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką opiekuna lub rodzica oraz 
osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna. 

3. Respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami. 

4. Dezynfekcji rąk przy wejściu na Festiwal. 

5. Wchodzenia i wychodzenia na/z Festiwalu tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu. 

6. Dostosowanie się do zaleceń pracowników Organizatora. 

7. Rekomenduje się Uczestnikom Festiwalu odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz 
zachowanie wymaganych odstępów/dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 –2 m). 

8. Ogólna liczba Uczestników Festiwalu może wynieść 999 osób, przy czym liczba ta jest ograniczona 
do 75% ogólnej liczby miejsc w przypadku, gdy Uczestnikami będą osoby niezaszczepione przeciwko 
COVID-19 (do limitu 75% osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19). 

9.Pracownicy Ochrony mają prawo weryfikować czy osoba wchodząca na teren Festiwalu jest w pełni 
zaszczepiona na COVID-19 i nakazywać noszenie specjalnych oznaczeń przez osoby, które nie są w pełni 
zaszczepione. 

IV. Ochrona danych osobowych 

1. Organizatorzy informują, że w trakcie trwania wydarzenia istnieje możliwość rejestrowania 
wizerunku uczestników Festiwalu. 



2. Poprzez przystąpienie do udziału w Festiwalu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatorów. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na 
terenie objętym Festiwalem. 

3. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji 
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu wyżej 
wymienionych danych. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych, 
wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych  
i promocyjno–marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorami a Uczestnikiem. 

5. Udział w Festiwalu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań 
dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych 
środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora,  
w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, materiałach prasowych 
i telewizyjnych. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników Festiwalu nie będzie 
wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu 
jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

6. Organizator Festiwalu nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych 
Uczestników Festiwalu bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu 
wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody,  
a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie. 

V. Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się 
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, 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, ciepło, światło, działania wojenne, działania władz państwowych 
lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie 
zobowiązań. 

2. Uczestnik Festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego 
na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej Uczestników jak i za szkody wyrządzone 
w mieniu Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób 
trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności 
zdobytych w trakcie Festiwalu, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, 
jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje 
wyłącznie Organizatorowi. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 



3. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na terenie Festiwalu, w siedzibie Organizatora oraz na wydarzeniu 
na portalu Facebook. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – 
UDZIAŁ W IMPREZACH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Topory. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie 
zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego; 

b) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych; 

c) rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących 
przez Organizatorów, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub 
wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora, w publikacjach Administratora, a także 
w publikacjach i serwisach osób trzecich, materiałach prasowych i telewizyjnych; 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okres: 

a) dane pozyskiwane w trakcie rejestracji wizerunku przez czas publikacji w serwisach internetowych 
prowadzonych przez Organizatorów lub w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub 
wykorzystywanych do czasu ustania celu przetwarzania; 

b) w pozostałym zakresie dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy  
o narodowym zasobie archiwalnym oraz instrukcji kancelaryjnej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, osoby odwiedzające oficjalne serwisy 
internetowe promocyjno-informacyjne oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu 
zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora oraz odbiorcy 
materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Administratora, a także w publikacjach  
i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób 
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatorów, a ich 
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału  
w imprezie organizowanej przez Administratora. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących 
przepisów. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana 
dane osobowe bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

8. Źródłem Pani/Pana danych osobowych są materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące 
z nagrań własnych, współorganizatorów Imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. 



9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem 
decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy 
prawnej. 

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się 
Pani/Pan kontaktować się z: 

Stowarzyszenie Topory, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 21, kontakt@topory.org 

12. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


