REGULAMIN
XII Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Na Szczytach”

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich się odbędzie się
Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Na Szczytach” w Zakopanem.
2. Dwunasta edycja Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Na Szczytach” (dalej
„Festiwal”) odbędzie się w dniach 12-19 września 2020 r.
3. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza (dalej
„Organizator”).
4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Festiwalu będą
przebywały w miejscach, w których odbywają się wydarzenia festiwalowe.
5. Poprzez udział w wydarzeniach Festiwalu uczestnik akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wydarzeń
festiwalowych obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniach Festiwalu, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników
ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie
im bezpieczeństwa porządku.
RODZIAŁ II
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FESTIWALU

1. Wstęp na wydarzenia odbywające się w trakcie Festiwalu możliwy jest pod
warunkiem okazania zaproszenia wraz z wypełnionym „Oświadczeniem uczestnika
wydarzenia festiwalowego” (dalej „Oświadczenie”).
2. Otrzymanie darmowego zaproszenia możliwe jest w biurze festiwalowym lub
bezpośrednio przed koncertem danego dnia, do wyczerpania limitu miejsc.
3. Poprzez wypełnienie Oświadczenia uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
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4. Liczba miejsc dostępnych na poszczególne wydarzenia Festiwalu jest limitowana
i w każdym z przypadków ustalona z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących
przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii na terenie RP.
5. Zaproszenie upoważnia do jednorazowego wejścia jednej osoby na teren wydarzeń
Festiwalu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz inne mienie
uczestników Festiwalu ani za szkody na osobie lub inne wypadki, chyba że zaistniały
one z wyłącznej winy Organizatora.
7. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do
wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób przez niego
upoważnionych do obsługi wydarzeń festiwalowych.
8. Osoby małoletnie do 16 roku życia uczestniczą w Festiwalu na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
9. Zabrania się:
a. prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej w czasie trwania i na terenie Festiwalu;
b. wnoszenia i posiadania na terenie imprezy broni, materiałów wybuchowych
i łatwopalnych oraz innych przedmiotów i narzędzi, mogących zagrozić
bezpieczeństwu uczestników imprezy, napojów alkoholowych, wszelkich środków
odurzających i substancji psychotropowych;
c. spożywania napojów alkoholowych na terenie Festiwalu;
d. przebywania na terenie Festiwalu osób będących w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem środków odurzających;
e. używania pochodni lub innych źródeł otwartego ognia oraz petard, sztucznych
ogni i innych środków pirotechnicznych.

RODZIAŁ III
WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

1. Wszystkie wydarzenia mające miejsce podczas Festiwalu mogą być rejestrowane
dowolną techniką przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione.
2. Organizator może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg Festiwalu
w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu,
filmu dokumentalnego lub artystycznego) jak i wizualnej (na potrzeby fotografii
dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak
i promocji lub reklamy Festiwalu. W związku z tym wizerunek Uczestników
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Festiwalu może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany,
w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji z Festiwalu w dowolnym
czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych celów. Wizerunek Uczestników
Festiwalu może zostać utrwalony wyłącznie jako szczegół całości zgromadzenia,
jakim jest publiczność Festiwalu. Podstawę prawną przetwarzana wyżej
wymienionych danych stanowi art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku
zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu
zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów
o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 1520 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw
przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji
pozwalających ją zidentyfikować.
4. Organizator utrwala oraz transmituje online przebieg Festiwalu dla celów
dokumentacji, oraz promocji lub reklamy Festiwalu i Organizatora. Wizerunek osób
przebywających na terenie, w którym odbywa się Festiwal może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.

RODZIAŁ IV
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMI

1. Uczestnik Festiwalu ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń
Organizatora oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z przepisów
Rozporządzenia RM z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.
2020 poz. 1066) przebywając na terenie Festiwalu.
2. Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do przekazania w momencie wejścia na teren
wydarzenia wypełnionego Oświadczenia, zamieszczonego i możliwego do pobrania
na stronie www.muzykanaszczytach.com
3. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu są zbierane wyłącznie w celu zapobiegania
szerzeniu się pandemii wirusa COVID-19. Podane dane osobowe (imię, nazwisko,
nr telefonu) mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz
służbom porządkowym.
4. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu przechowywane będą przez Organizatora do
dwóch tygodni od zakończenia ostatniego wydarzenia Festiwalu.
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5. Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się
w materiały ochrony osobistej, które umożliwią mu zakrycie nosa i ust.
6. Uczestnik Festiwalu ma obowiązek we własnym zakresie pilnować zachowania
higieny zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego obowiązującymi w danym momencie.
7. Uczestnik Festiwalu ma obowiązek zrezygnować z udziału w wydarzeniu, jeżeli
pojawią się u niego objawy choroby, a jeśli brał udział we wcześniejszych
wydarzeniach, poinformuje organizatorów o stanie zdrowia.
8. Zalecane jest częste mycie rąk według instrukcji Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz dezynfekcja rąk.
9. W trakcie wydarzenia Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zajmowania
wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz poruszania się zgodnie z zasadami określonymi
przez Organizatora w celu zachowania bezpieczeństwa.
10. W przypadku kolejki do wejścia na teren Festiwalu lub na terenie Festiwalu zalecane
jest zachowanie 2-metrowego dystansu i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz
nosa.
RODZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu oraz do dokonania zmian
w programie Festiwalu. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza
zaproszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Festiwalu
z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez zaproszonych gości,
prelegentów, artystów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i jest dostępny na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.muzykanaszczytach.com
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych
uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana
względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione
publicznie na stronie internetowej www.muzykanaszczytach.com
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