REGULAMIN FESTIWALU LITERACKI SOPOT
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w festiwalu Literacki Sopot
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie, zwanej dalej
Biblioteką. Siedziba Biblioteki Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16.
2. Przez festiwal rozumie się wszelkie wydarzenia (m.in. spotkania autorskie,
debaty, warsztaty, czytania performatywne, pokazy filmowe) organizowane w
jego ramach
3. Udział w festiwalu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu.
II. Zgłoszenie uczestnictwa i organizacja imprezy
1. Wydarzenia w ramach festiwalu są bezpłatne, na niektóre z nich mogą
obowiązywać wcześniejsze zapisy, bądź niezbędny jest wcześniejszy odbiór
bezpłatnych wejściówek.
2.

Podczas warsztatów realizowanych w ramach festiwalu
podporządkowani są prowadzącym zajęcia.

uczestnicy

3. W zajęciach w ramach festiwalu przeznaczonych dla dzieci i młodzieży nie
biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów
prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w
zajęciach).
4. Rodzice nie mogą pozostawiać w miejscach, w których odbywają się zajęcia
dla dzieci dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Za małoletnich odpowiadają
ich rodzice lub opiekunowie prawni.
III. Zmiany terminu imprezy
1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie
festiwalu.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzeń w ramach festiwalu
w przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania lub zmiany w harmonogramie umieszczana
jest na stronie festiwalu: www.literackisopot.pl
IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 roku
(Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Biblioteka nie
przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię
i nazwisko, adres e-mail) mogą być jedynie przetwarzane przez Biblioteka w
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celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia
komunikacji pomiędzy Biblioteka a uczestnikiem.

oraz

w

celach

2. Poprzez przystąpienie do udziału w festiwalu, uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biblioteka.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu festiwalu w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno - marketingowych.
4. Udział w festiwalu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
rozpowszechnianie, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i
nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez
Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych przez
Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki. Biblioteka zapewnia, że wizerunek
uczestników imprez 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.
5. Każdy uczestnik, który nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych (w tym wizerunku) jest zobowiązany zgłosić to pisemnie
Bibliotece. Wzór odmowy zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku
osób małoletnich stanowi załącznik nr 2
6. Biblioteka przechowuje dane osobowe z imprez przez okres 3 lat od
zaistnienia danego zdarzenia, po tym czasie dane w tym wszelkie utrwalenia
wizerunku uczestnika będą trwale zniszczone.
VI. Odpowiedzialność
1. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania
wydarzeń festiwalowych bez zgody Biblioteki.
2.

Biblioteka 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 imprezy,
w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. Zmiany
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną
opublikowane na stronie www.literackisopot.pl
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Załącznik nr 1
Sopot,

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że nie wyrażam zgody na wykorzystanie fotografii oraz
filmów na których znajduje się mój wizerunek ………………………………………....
/imię i nazwisko, adres zamieszkania/, stworzonych na potrzeby festiwalu Literacki
Sopot, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie ( dalej:
Biblioteka).
……………………………
czytelny podpis
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Załącznik nr 2
Sopot,

OŚWIADCZENIE
1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody *na
wykorzystanie fotografii oraz filmów na których znajduje się wizerunek mojego
dziecka …………..……………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania /, stworzonych podczas wydarzeń
odbywających się w ramach festiwalu Literacki Sopot organizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Sopocie ( dalej: Biblioteka).
2. Fotografie będą wykorzystywane tylko do celów informacyjnych i promocyjnoreklamowych Biblioteki, w szczególności na potrzeby publikacji na stronie
internetowej festiwalu, na portalach społecznościowych etc.
3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

* Niepotrzebne skreślić
……………………………
czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego dziecka
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