REGULAMIN WYDARZENIA
„POMORSKIE RENDEZ VOUS 2018”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydarzenie „Pomorskie Rendez Vous 2018” odbywa się dnia 08 czerwca 2018 r. w Gdańsku na
Ołowiance – na terenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz na jej
wybrzeżu. (Wydarzenie).
2. Organizatorem Wydarzenia jest SUNREEF VENTURE Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Doki
1, 80-863 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013 (Organizator).
3. Niniejszy Regulamin Wydarzenia „Pomorskie Rendez Vous 2018” (Regulamin) obowiązuje wszystkie osoby,
które w czasie trwania Wydarzenia przebywają na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie.
4. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem najpóźniej w chwili
zgłoszenia chęci wejścia na Wydarzenie. Wejście na teren Wydarzenia jest równoznaczne
z potwierdzeniem zapoznania się z nim oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
5. Regulamin jest dostępny przy wejściu na teren Wydarzenia oraz na stronie Wydarzenia: www.pomorskierdv.pl
6. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania zobowiązana jest do
bezwzględnego przestrzegania oraz stosowania się do:
1) postanowień niniejszego Regulaminu,
2) obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad bezpieczeństwa,
3) poleceń Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Wydarzenia, w tym Kierownika
do spraw bezpieczeństwa oraz Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może
wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
II.

UCZESTNICY WYDARZENIA

1. Wydarzenie ma charakter zamknięty (tylko na zaproszenia).
2. Wstęp na Wydarzenie posiada wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1) posiada ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz
2) jest wskazana na liście gości Wydarzenia (imię i nazwisko).
3. Osoba, która chce uczestniczyć w Wydarzeniu, powinna:
1) posiadać i okazywać dokument wskazany w ust. 2 pkt 1 powyżej, na każde żądanie Organizatora, oraz
2) potwierdzić swoją obecność na liście gości Wydarzenia poprzez uprzednie przesłanie wiadomości na
adres e-mail: rsvp@pomorskie-rdv.com lub za pośrednictwem partnera Wydarzenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie osobie, która:
1) nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2-3 powyżej, w tym odmawia okazania
dokumentu tożsamości lub jest niepełnoletnia,
2) która uzyskała wstęp na Wydarzenie z naruszeniem Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa,
zasad współżycia społecznego lub zasad bezpieczeństwa,
3) znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
4) posiada lub wnosi na teren Wydarzenia niebezpieczne przedmioty, w tym: broń (w tym palną
i gazową), noże i inne ostre przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały
pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, środki psychotropowe lub inne
podobnie działające środki, artkuły spożywcze, inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzi lub mienia,
5) odmawia sprawdzenia zawartości bagażu (torebek, plecaków) lub odzieży w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w tym określone w pkt 4 powyżej,
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6) zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie lub w istotny sposób stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób lub mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
7) której wygląd zewnętrzny utrudnia lub uniemożliwia identyfikację,
5. Kwalifikacja oraz ocena spełniania przesłanek, o których mowa w ust. 4 powyżej, należy do obowiązków
Organizatora, w tym Służb Porządkowych.
6. Organizator oraz Służby Porządkowe są uprawnieni do:
1) wylegitymowania osoby, która chce uczestniczyć w Wydarzeniu, w celu ustalenia jej prawa do dostępu
do Wydarzenia (w tym w celu ustalenia jej tożsamości, weryfikacji jej wieku),
2) przeglądania zawartości bagażu (torebek, plecaków) oraz odzieży osoby, która chce uczestniczyć
w Wydarzeniu.
7. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz:
1) wnoszenia, posiadania i używania:
a) niebezpiecznych przedmiotów i środków, w tym wskazanych ust. 4 pkt 4 powyżej,
b) sprzętu rejestrującego audio i video, sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne
zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką oraz aparatów z zoomem optycznym w
aparatach lustrzanych, jak i sprzętu umożliwiającego taką rejestrację, w tym dronów, statywów,
tzw. selfiesticków. Powyższy zakaz nie dotyczy telefonów komórkowych w przypadku wykonywania
zdjęć dla celów prywatnych,
c) zamkniętych paczek, pakunków i podobnych przedmiotów,
d) bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu
– nad terenem Wydarzenia oraz w jego bliskim kontakcie,
2) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej
oraz promocyjnej – bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora, udzielonej na piśmie pod rygorem
nieważności,
3) wprowadzanie zwierząt na teren Wydarzenia (z wyłączeniem psów opiekunów),
8. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem przygotowanych do tego
i oznaczonych miejsc dla palących. Osoby przebywające tak oznaczonych lub przygotowanych miejscach
dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
9. Organizator oraz osoby obsługujące Wydarzenie mają prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
10. Jeżeli osoba przebywająca na terenie Wydarzenia narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady bezpieczeństwa lub nie stosuje
się do poleceń Organizatora (w tym Kierownika do spraw bezpieczeństwa lub Służb Porządkowych_,
Organizator ma prawo do:
1) wyproszenia oraz usunięcia takiej osoby z terenu Wydarzenia,
2) użycia przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa, w tym
ujęcia i przekazania Policji,
11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży niebezpiecznych przedmiotów i
środków, w tym wskazanych ust. 4 pkt 4 powyżej, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u
której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza
protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
12. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązani są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic
informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia.
Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Organizator informuje, że uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na terenie Wydarzenia będzie
przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas
Wydarzenia będą używane światła stroboskopowe.
III.

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW ORAZ REJESTROWANIE WYDARZENIA
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1. Wydarzenie jest rejestrowane przez Organizatora oraz inne osoby, w tym media – dla celów dokumentacji
oraz promocji i reklamy Wydarzenia, Organizatora oraz innych osób (w tym sponsorów, partnerów).
W szczególności utrwalany jest obraz, dźwięk lub obraz i dźwięk (m.in. fotografie, utwory audiowizualne).
2. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania wyrażają zgodę na nieodpłatne
rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas lub w związku z Wydarzeniem, a także ich rozpowszechnianie.
3. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania wyrażają zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie ich wizerunku oraz innych oznaczeń je identyfikujących, utrwalonych lub
zarejestrowanych podczas Wydarzenia – dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy (marketing). Zgoda
udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych, bez względu na naturę i formę
wykorzystywania. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach
nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji
dotyczących Wydarzenia, w tym przez sponsorów, partnerów i media.
4. Wprowadza się całkowity zakaz fotografowania, nagrywania oraz jakiegokolwiek rejestrowania występów
artystycznych przez osoby przebywające na terenie Wydarzenia (zakaz rejestrowania). Zdjęcia mogą być
robione tylko i wyłącznie dla celów prywatnych. Fotografowanie powinno odbywać się w sposób nie
zakłócający pozostałym uczestnikom Wydarzenia możliwości oglądania występów artystycznych oraz
uczestniczenia w Wydarzeniu.
5. Organizator oraz Służby Porządkowe ma prawo interweniować w sytuacjach wyraźnego naruszenia zakazu
rejestrowania (ust. 4 powyżej), szczególnie w przypadkach użycia sprzętu, którego wnoszenie, posiadanie i
używanie na terenie Wydarzenia jest zakazane (pkt II ust. 8 lit. b).
6. W przypadku, gdy osoba przebywająca na terenie Wydarzenia nie stosuje się do postanowień Regulaminu
lub do poleceń Organizatora, Organizator ma prawo usunąć taką osobę z terenu Wydarzenia oraz
skonfiskować na czas określony sprzęt, który posłużył do rejestracji, celem usunięcia zarejestrowanego
materiału z takiego nośnika jako naruszający prawa autorskie, dobra osobiste lub wizerunek artystów.
IV.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

1. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora dla celów określonych w ust. 3 poniżej.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Wydarzenia, tj. SUNREEF VENTURE Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611783, NIP: 5223059783, REGON:
364163013, e-mail: gdpr@sunreef.com
3. Dane osobowe osób przebywających na terenie Wydarzenia przetwarzane są w celu: 1) umożliwienia tym
osobom dostępu do Wydarzenia (identyfikacja); 2) zapewnienia bezpieczeństwa Wydarzenia; 3)
archiwalnym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – które stanowią prawnie uzasadniony
interes Organizatora.
4. Przetwarzane to jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Podanie
danych osobowych jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa Wydarzenia. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa
podczas Wydarzenia.
5. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników przez czas prowadzenia działalności gospodarczej,
jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Organizator przetwarza dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Organizator uzyskał ww.
dane na podstawie zgłoszenia i potwierdzenia obecności uczestnika na liście gości Wydarzenia –
dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem partnerów Wydarzenia.
7. Osobie, której dane dotyczą, na zasadach określonych przepisami prawa, przysługuje prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
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przenoszenia. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z ich
przetwarzaniem.
8. Organizator może udostępniać dane osób, których dane dotyczą, innym osobom oraz podmiotom, które
świadczą usługi na naszą rzecz (podwykonawcy, współpracownicy, w tym w charakterze podmiotu
przetwarzającego), a także organom, urzędom i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
9. Organizator nie przekazuje danych osobowych uczestników Wydarzenia do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Wydarzenia jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa
podczas Wydarzenia. Brak podania danych osobowych uprawnia Organizatora do wstępu na Wydarzenie
osobie, której dane dotyczą, a która odmawia ich podania.
V.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnicząc w Wydarzeniu każda osoba ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim
działaniem oraz zaniechaniem, jak i działaniem oraz zaniechaniem osób, za które jest odpowiedzialna.
2. Każda z osób uczestniczących w Wydarzeniu ponosi wyłączną odpowiedzialność w szczególności z tytułu
naruszenia Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych
obyczajów, a także praw (w tym praw autorskich, wydawniczych oraz pokrewnych), dóbr osobistych oraz
wizerunku Organizatora oraz osób trzecich, w tym twórców i artystów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, działania i zaniechania jakichkolwiek osób
i podmiotów, w tym:
1) partnerów, sponsorów, artystów oraz patronów Wydarzenia, ich przedstawicieli oraz osób z nimi
współpracujących lub działających w ich imieniu lub na jego rzecz, jak i materiały, środki i narzędzia
wykorzystywane przez te osoby,
2) osób współpracujących przy organizacji Wydarzenia (w tym ochrony), jak i materiały, środki
i narzędzia wykorzystywane przez te osoby,
3) osoby uczestniczące w Wydarzeniu lub przebywające na terenie Wydarzenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia o charakterze losowym oraz o charakterze siły
wyższej, które mogą wystąpić podczas Wydarzenia (takie jak pożar, ewakuacja, katastrofa, alarm bombowy)
i nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty, zwrotu należności ani do odszkodowania z tytułu
jakichkolwiek roszczeń, w tym związanych z przerwaniem Wydarzenia lub jej odwołania.
VI.

BEZPIECZEŃSTWO WYDARZENIA

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Wydarzenia na terenie Wydarzenia oraz porządek
w trakcie jej trwania, w szczególności poprzez:
1) obecność Kierownika ds. bezpieczeństwa – tj. osoby wyznaczonej przez Organizatora i reprezentującej
go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia,
2) obecność Służby Porządkowej – należy przez to rozumieć osoby podlegające Kierownikowi ds.
bezpieczeństwa, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art.
26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
3) udostępnienie pomocy medycznej,
4) udostępnienie zaplecza higieniczno – sanitarnego.
2. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione
do:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
2) przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty niebezpieczne,
3) stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich
uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu Wydarzenia,
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4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia
terenu Wydarzenia,
5) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia
terenu Wydarzenia lub w celu odparcia ataku na członka Służby Porządkowej lub inną osobę, na
zasadach określonych w art. 11 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej,
6) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
3. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni
m.in. w: ręczne wykrywacze metalu, listy gości Wydarzenia, inne niezbędne i prawnie dozwolone środki
ochrony osobistej.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do nazwy oraz logo Organizatora oraz Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Znaki towarowe „Pomorskie Rendez-Vous” są objęte prawami ochronnymi wynikającymi z decyzji Prezesa
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i przysługującymi Organizatorowi.
3. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres wskazany w Regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2018 roku.
7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę
zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.
Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.pomorskierdv.pl
Gdańsk, dnia 01 czerwca 2018 roku
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