REGULAMIN
OFF SCENA 2022

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje na terenie Klubu Spotkań Poczta Główna (adres: ul. Wielopole 2, 31072 Kraków), gdzie odbywać się będą koncerty tzw. „OFF SCENY” (dalej „Wydarzenie” lub
„Koncert”), które odbywać się będzie w trakcie XV. Międzynarodowego Festiwalu Kina
Niezależnego MasterCard OFF CAMERA (dalej „Festiwal”) w dniach 1 – 7 maja 2022 roku.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia przebywają
na terenie, na którym odbywa się Koncert. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Koncertu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Zakup
biletu i/lub dokonanie rezerwacji w systemie Organizatora i/lub wejście na teren Wydarzenia
jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia oraz
zaproszonym gościom, artystom i obsłudze Wydarzenia, poprzez określenie zasad zachowania
się na terenie Wydarzenia.
4. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, adres: ul.
Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000428063, NIP: 6772370409 (dalej „Organizator”).
5. Do udziału w Wydarzeniu uprawnione są wyłącznie osoby które dokonają:
a) zakupu biletu w cenie 15 zł (słownie: piętnaście złotych) na Koncert organizowany
w danym dniu – zasady sprzedaży biletów określa „Regulamin sprzedaży Biletów”,
dostępny na stronie www Organizatora,
b) jako posiadacze akredytacji, uprawniających do wolnego od opłat wejścia na Wydarzenie,
dokonają rezerwacji tzw. biletu zerowego – zasady dokonywania rezerwacji opisane są
w „Regulaminie sprzedaży akredytacji INDUSTRY”, który dostępny jest na stronie www
Organizatora.
- liczba miejsc na Koncercie w danym dniu ograniczona.
6. Na terenie Wydarzenia mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub
identyfikatorem obejmującym wstęp na teren Wydarzenia.
7. Wejście na teren Wydarzenia nie wcześniej niż 19:00 i nie później niż 5 minut przed planowaną
godziną rozpoczęcia danego Koncertu. Późniejsze przybycie Uczestnika na Koncert uprawnia
Organizatora do niewpuszczenia Uczestnika na Koncert, bez uprawnienia po stronie Uczestnika
do zwrotu pieniędzy za bilet.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Koncertu bez podania przyczyny.
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za
konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub
niestosownego zachowania podczas Koncertu wg. uznania Organizatora lub jego
reprezentantów.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia, mają obowiązek stosować się do zasad
bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu, w którym Koncert ma miejsce oraz obsługi
Organizatora.
11. W trakcie Wydarzenia nie wolno wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać Koncertu, utrwalać
go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody Organizatora. W przypadku nie zastosowania się
do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która
nie stosuje się do zakazu z terenu Wydarzenia, której nie przysługuje zwrot należności za bilet.
12. Do rejestrowania przebiegu Koncertu, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali
stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być
wykonywane wyłącznie trackie 3 pierwszych utworów danego Koncertu.
§2
Uczestnicy
1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wszystkie osoby fizyczne, powyżej 16 roku życia, z
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. (zwane dalej „Uczestnikami”).
2. Osoby małoletnie powinny przebywać na terenie Wydarzenia pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
§3
Środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem COVID-19
Organizator wskazuje, iż aktualne zalecenia i procedury związane z pandemią SARS-CoV-2
(opracowane na podstawie obowiązujących regulacji epidemicznych), które dotyczą uczestnictwa w
pokazach filmowych i innych wydarzeniach festiwalowych, w tym w Koncertach, zostały opisane na
stronie www.offcamera.pl – każdy z uczestników pokazów filmowych i innych wydarzeń
festiwalowych zobligowany jest do ich przestrzegania. W sytuacji nieprzestrzegania procedur
związanych z pandemią przez uczestnika pokazu filmowego lub wydarzenia festiwalowego, obsługa
danego wydarzenia lub pokazu, uprawniona jest do wykluczenia takiej osoby, której nie przysługuje
zwrot należności za bilet.
§4
Pozostałe zasady bezpieczeństwa
1. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
2. Zabronione jest na terenie Koncertu:
1. działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Wydarzenia,
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2. przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
3. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i
sprzętu,
4. wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych,
5. prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej,
6. prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych
z polskim prawodawstwem,
7. palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
8. spożywanie alkoholu,
9. przyprowadzanie zwierząt
10. używanie klaksonów.
3. Dodatkowo Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do:
1. kulturalnego zachowania względem innych uczestników Koncertu i przestrzegania
norm społecznych,
2. niezwłocznego opuszczenia terenu miejsca odbycia Koncertu, po jego zakończeniu,
3. stosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń
ministrów w związku z pandemią COVID-19
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Wydarzenia wszelkich osób, które
w swobodnej ocenie Organizatora naruszają którekolwiek zasady bezpieczeństwa zawarte
w niniejszym Regulaminie, w szczególności.
5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Wydarzenia może wezwać
Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa
w Wydarzeniu wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie
dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Wydarzenia na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek.
8. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
niego na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie w stosunku do innych jego Uczestników, jak i
za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
9. W przypadku istniejącego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia należy:
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1. niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora/Służby Porządkowe –
pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami
umieszczonymi w widocznym miejscu,
2. powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce
zagrożenia.
10. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba wyznaczona przez
Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, pandemia.
12. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie
dźwięków.
13. Służby Porządkowe działają według własnych instrukcji bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie
Koncertu.
§5
Wykorzystywanie wizerunku
Organizator oświadcza, iż w trakcie wydarzeń festiwalowych, pokazów filmowych oraz w kinach i
innych lokalizacjach festiwalowych mogą (i) być nagrywane materiały audiowizualne, (ii) powstawać
relacje fotograficzne, itp. Każdy z uczestników kupując Bilet, dokonując rezerwacji na podstawie
posiadanej akredytacji, wchodząc na teren Wydarzenia oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na to,
aby jego wizerunek i/lub głos – w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, zostały
nieodpłatnie wykorzystane w dowolnych audycjach oraz innych przekazach tworzonych i/lub
rozpowszechnianych przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące lub transmitujące Festiwal
i wydarzenia z nim związane, w tym ale nie wyłącznie w tzw. Telewizji Festiwalowej, Kronice
Festiwalowej, w mediach społecznościowych Festiwalu i Organizatora, na platformach Player.pl oraz
Play Kraków, w formie i czasie przez nich ustalonych, jak również w przygotowanych przez te podmioty
materiałach promocyjnych lub reklamowych. Zezwolenie, o którym mowa powyżej odnosi się do
wielokrotnego i nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie nieodpłatnego korzystania z
mojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności
tych wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). Rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu, zgodnie nie wiąże się z
obowiązkiem zapłaty na rzecz danego uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub
odszkodowania z tego tytułu, zarówno przez Organizatora jak i jakikolwiek podmiot trzeci.
Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach
internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów
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współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Organizatora. Klauzula
informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.
§6
Postanowienia inne
1. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce Wydarzenia z przyczyn od niego
niezależnych takich jak wystąpienie siły wyższej, żałoby narodowej czy złych warunków
atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników lub organizatorów oraz ich
mieniu. Z uwagi na bezpłatny charakter imprezy Uczestnik nie będzie rościł do Organizatora w
przypadku ww. zdarzeń
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych na terenie Klubu należy zgłaszać
niezwłocznie do Organizatora na adres info@offcamera.pl
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników
Wydarzenia, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
2. Koncert nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).
3. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu Koncertu
z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora bez
uprzedzenia i rekompensaty.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
1. na terenie Wydarzenia,
2. na stronie internetowej Organizatora: www.offcamera.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym
niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy i
Kodeksu Cywilnego.
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