REGULAMIN SERIALCON 2016

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia o nazwie SerialCon odbywającego się w ramach
9. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego NETIA OFF CAMERA (dalej: „Festiwal”).
2. Organizatorem Festiwalu i SerialConu jest Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
dla
Krakowa
–
Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000428063, NIP 6772370409,
adres: Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków (dalej: Organizator).
3. SerialCon odbywa się w Pałacu Pod Baranami (Rynek Główny 27), Pauzie In Garden
(ul. Rajska 12) i Pałacu Emeryka Hutten-Czapskiego (ul. Piłsudskiego 12) w dniach
30 kwietnia – 1 maja 2016. Pojedyncze wydarzenia odbywają się również w kinie Kijów.Centrum (al.
Krasińskiego 34) oraz Krakowskim Centrum Kinowym ARS (ul. św. Tomasza 11).
4. W miejscach, w których odbywa się SerialCon przebywać można w godzinach 10.30–19.30 w dniu 30
kwietnia i w godzinach 10.30–19.30 w dniu 1 maja, z wyjątkiem Pałacu Pod Baranami, który czynny jest od
godziny 10.00.
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Każda osoba przybyła na SerialCon zobowiązana jest zgłosić się do stanowiska akredytacyjnego (Pałac Pod
Baranami, Rynek 27, parter) po odbiór bezpłatnej wejściówki (lub w przypadku twórców programu –
identyfikatora), legitymując się podczas akredytacji ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem. Obowiązują
osobne wejściówki na poszczególne dni trwania imprezy.
2. Stanowisko akredytacyjne w Pałacu Pod Baranami czynne jest w dniach 29 kwietnia–1 maja w godzinach
10.00–18.00.
3. Osoby poniżej 13. roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi. Osoby
niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży będą akredytowane w pierwszej kolejności z pominięciem kolejki.
4. Wejściówek wydawanych podczas akredytacji nie można udostępniać osobom trzecim. Każdy uczestnik
SerialConu zobowiązany jest posiadania przy sobie wejściówki (identyfikatora) i będzie proszony o okazanie
jej przy wejściu do sal, w których odbywają się prelekcje. W przypadku zgubienia wejściówki, należy
niezwłocznie zgłosić się do akredytacji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania duplikatu.
5. Wejściówka obowiązuje na wszystkie wydarzenia w danym dniu. Posiadanie wejściówki nie gwarantuje
automatycznie wejścia na każdą prelekcję. Miejsca w salach są ograniczone, a o kolejności wejścia decyduje
wcześniejsze pojawienie się. Uczestnik może nie zostać wpuszczony na salę, jeśli wszystkie miejsca są już
zajęte.
6. Dzieci na terenie imprezy powinny przebywać stale pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie
odpowiedzialność za nie.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez
uczestników SerialConu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich
sprawcy. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia ani nie przewidują możliwości jego wykupienia.
8. Na teren SerialConu nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej, białej,
pistoletów na kulki i materiałów radioaktywnych. Na terenie SerialConu obowiązuje zakaz poruszania się z
obnażonymi ostrzami. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, ostateczna decyzja należy do
Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.

10. Każdy Uczestnik SerialConu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, w tym do poszanowania
przestrzeni osobistej oraz prawa do swobodnego i bezpiecznego uczestnictwa w imprezie innych
uczestników i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem
środków odurzających, naruszające zasady współżycia społecznego, mogą być usuwane z terenu SerialConu.
11. Na teren SerialConu nie wolno wprowadzać zwierząt. Zasada ta nie dotyczy psów przewodników.
12. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu SerialConu w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie jego 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
prowadzonych 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, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach
osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników
imprezy 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.
13. Każdy Uczestnik SerialConu zgadza się na udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, miejsce zameldowania). Dane te wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych na użytek
Organizatora i nie są udostępniane osobom trzecim.
14. Organizator, będący jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), informuje Uczestników o
przysługującym im prawie wglądu do danych osobowych, prawie ich poprawiania, a także – w przypadkach
określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 w/w ustawy – prawie wniesienia umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania danych oraz prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec
przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z terenu SerialConu bez prawa do
powtórnego wejścia na imprezę.
2. Umieszczanie plakatów i materiałów reklamowych na terenie SerialConu odbywać się może jedynie za zgodą
Organizatora i w sposób przez niego określony.
3. Organizatorzy dokładają wszelkiej troski o to, by teren SerialConu dostosować do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Uczestnicy proszeni są o niezajmowanie miejsc „pierwszeństwa” zarezerwowanych dla
osób niepełnosprawnych (w tym niedowidzących i niedosłyszących) oraz o pomoc, gdy o taką zostaną
poproszeni.
4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną
udostępnione publicznie na stronie internetowej www.offcamera.pl i żadna z nich nie ograniczy praw
słusznie nabytych.

