REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Spotkania w ramach Kobiet (nie) zwykłych „Aromaterapia krok po kroku – spotkanie z Panią Agnieszką
Starościak”

Niniejszy Regulamin dotyczy uczestników spotkania w ramach Kobiet (nie) zwykłych pt. „Aromaterapia
krok po kroku – spotkanie z Panią Agnieszką Starościak” które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o
godz. 17.00.
2. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców z powiatu strzeleckiego.
3. Organizatorem ww. wydarzenia jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul.
Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej „PCK”).
4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń GIS, Ministerstwa Rozwoju
i MKDN w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych podczas trwania stanu zagrożenia
epidemicznego wirusa SARS-CoV-2.
5. W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących
na infekcję.
6. Osoby uczestniczące w wydarzeniu mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora oraz
pracowników służb porządkowych i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników,
a w szczególności przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, a w uzasadnionym przypadku do jego
odwołania lub przerwania, w przypadku:
• wystąpienia okoliczności siły wyższej (powódź, pożar, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) bądź
zaistnienia sytuacji losowych i wyjątkowych będących poza kontrolą Organizatora;
• wystąpienia nowych okoliczności, związanych z ogłoszonym i trwającym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2, które to okoliczności uniemożliwią
lub znacznie utrudnią realizację wydarzenia.
8. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, możliwy po wcześniejszej rezerwacji miejsca w Dziale promocji
PCK (77 412 30 13). Ilość miejsc ograniczona!
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby
promocyjne wydarzenia i instytucji kultury. Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczne i dobrowolne
wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie
wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionego wydarzenia, w szczególności w postaci publikacji
zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz nagrań audio/video.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za
zniszczenie lub zagubienie własności uczestników jak również szkody poczynione przez uczestnika
podczas pobytu w na terenie PCK.
11. Z miejsca realizacji wydarzenia usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
12. Uwagi końcowe:
a) Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem decyzję podejmuje Organizator.
c) Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom imprezy - w/w regulamin dostępny
będzie w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w Dziale Promocji.
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