
                                             

                                                   Regulamin imprezy  
                             SUMMER DJ MUSIC FESTIWAL

                             impreza o charakterze artystycznym  
                                            w dniu 17.08.2018 

                         organizowany przez Wieruszowski Dom Kultury 

                                                                  KAŻDY UCZESTNIK IMPREZY 
                                                              „SUMMER DJ MUSIC FESTIWAL ” 

ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

1. Impreza odbędzie się w dniach 16.08. 2018 roku, W Wieruszowie stadion GOSiT od godz.20:00 
do 03:00
2. Wstęp dla widzów jest płatny w kwocie bilety: 15zł i w dniu imprezy 20 zł
3. Każdy uczestnik, który zakupił bilet jest zobowiązany do noszenia opaski na rękę, kolor różowy z 
napisem Summer DJ Music Festiwal, zdjęcie opaski oznacza rezygnacje z imprezy i nie jest możliwy 
ponowny wstęp na festiwal
4. Na teren imprezy jest całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i napojów. 
5. W budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
6. Napoje można spożywać tylko w pojemnikach plastikowych zakupionych na terenie wydarzenia.
7. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających będą usuwane z terenu namiotu 
GOSIT.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy stanowiące własność uczestników imprezy 
pozostawione na terenie zabawy.
9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na 
terenie obiektu.
10. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać 
utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub 
przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale na stronie WDK, w materiałach dla 
patronatów imprezy. Wypowiedź ta odbędzie się w ramach działalności artystycznej,  na podstawie
art. 2 ust. 1 nowej ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy RODO.
11. Uczestnicy Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat uczestniczą w Imprezie na wyłączną 
odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną.
12. Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
13. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika lub uczestników imprezy w przypadku 
ich niestosownego zachowania w stosunku  uczestników Imprezy lub nieprzestrzegania niniejszego 
regulaminu.

Niniejszy regulamin znajduje się w widocznym miejscu w namiocie GOSiT,  Wieruszów 




