
Regulamin imprez (niemasowych) w ramach projektu Hip Hop Szansą 
I. Definicje 
Dla celów niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) przyjmuje się, że poniższe zwroty mają 
następujące znaczenie: 

1) Organizator – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w 
Warszawie (01-381) ul. Powstańców Śląskich 17 organizowanych na terenie Dzielnicy 
Bemowo m. st. Warszawy. 

2) Współorganizator – zaproszeni na Imprezę w ramach projektu Hi Hop Szansą Artyści. 
3) Impreza - rozumie się imprezy plenerowe, wykłady otwarte, warsztaty, zajęcia 

aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania w przedmiocie projektu Hip Hop Szansą 
organizowane lub współorganizowane przez Organizatora nie będące imprezami 
masowymi w myśl Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2019 poz. 
2171). 

4) Uczestnik – osoba, która najpóźniej w dniu Imprezy ukończyła 15 rok życia 
II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Uczestników w Imprezach projektu Hip Hop 
Szansą.  

2. Regulamin udostępniony jest na stronie Organizatora: www.bibliotekabemowo.pl oraz przed 
wejściem na imprezę  w miejscu ogólnie dostępnym.  

3. Udział w Imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu 
oraz Regulaminu imprez (niemasowych) organizowanych przez Organizatora stanowiącego 
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu imprez 
(niemasowych) organizowanych  
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

4. W trakcie trwania Imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 
palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych. 

5. W trakcie trwania Imprezy nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji. 
6. Udział w Imprezie w ramach projektu Hip Hop Szansą oznacza wyrażenie przez Uczestnika 

bezterminowej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego wykonywanych podczas Imprez prowadzonych 
przez Organizatora i Współorganizatorów, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 
promocyjno-marketingowych oraz bezpieczeństwa Imprezy . 

7. Zarejestrowanie wizerunku Uczestnika w Imprezie w ramach projektu Hip Hop Szansą może 
być jedynie szczegółem całości, który może być rozpowszechniany bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań 
dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora i 
Współorganizatorów, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub 
wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora i Współorganizatorów, a także w 
publikacjach 
i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach 
osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez 
Organizatora i Współorganizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest 
dozwolone. Organizator i współorganizatorzy zapewniają, że wizerunek Uczestników Imprez 
w ramach projektu Hip Hop Szansą nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, 

http://www.bibliotekabemowo.pl/


a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek 
roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.  

8. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację imprez ma nośnikach cyfrowych przez Uczestnika. 
III. Zgłoszenie  

1. Imprezy organizowane w ramach projektu Hip Hop Szansą mają charakter otwarty, a wstęp na 
nie jest wolny.  

2. Liczba miejsc na danej Imprezie jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje 
kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów 
kwalifikujących do udziału w imprezie, o czym poinformuje uczestników. 

3. Udział w Imprezie wymaga rejestracji poprzez zgłoszenie chęci udziału uczestnika. Zapisy 
odbywają się telefonicznie u koordynatora Miejsca Aktywności Lokalnej Spotykalnia Biblioteka 
Sąsiedzka gdzie odbywać się będzie przedmiotowa impreza. Uczestnik ma obowiązek podać 
swoje imię, nazwisko oraz wiek.   
IV  Uczestnicy 

1. Uczestnicy biorą udział w spotkaniu na własną odpowiedzialność. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z 

organizacją Imprez w ramach projektu Hip Hop Szansą prowadzonych przez Organizatora. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się decyzjom Organizatora w sprawach 

organizacyjnych oraz do przestrzegania Regulaminów, o których mowa w pkt II ppt 3 powyżej. 
4. Uczestnik, przez rozpoczęciem Imprezy w danym dniu, zobowiązany jest przynieść 

wydrukowany i podpisany przez siebie (w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia) lub 
rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 rok życia) niniejszy 
Regulamin. Brak powyższego będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w 
Imprezie.  

V. Organizator 
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i niezabezpieczone przez Uczestnika 

podczas Spotkania. Uczestnik dba o ich bezpieczeństwo we własnym zakresie. 
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

przeprowadzenie Imprezy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec. 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest na stronie 
internetowej Biblioteki, lub w uzasadnionych przypadkach przesyłana na adres e-mail 
wskazany w zgłoszeniu, może być przekazana telefonicznie. 

3. Organizator poinformuje na stronie internetowej  Uczestnika o odwołaniu imprezy lub  
wyznaczeniu kolejnego terminu Imprezy. 

VI. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 
1. Dane osobowe Uczestników Imprezy w ramach projektu Hip Hop Szansą będą przetwarzane 

przez Organizatora, który jest Administratorem danych.  
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych przekazanych 

Administratorowi w trakcie udziału w imprezie można skontaktować się z inspektorem 
ochrony danych Organizatora pod adresem e-mail: iod@e-bp.pl 
VII. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

 
1. W przypadku przetwarzania danych osobowych uczestnika imprezy polegającego na 

utrwalaniu jego wizerunku do celów opisanych w punkcie II ppt 7 regulaminu, który nie 
stanowi szczegółu danej całości utrwalanie jest dopuszczalne po wyrażeniu przez uczestnika 
zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO i art. 81 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. 
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Brak wyrażenia zgody spowoduje, że nie będzie możliwe rejestrowanie wizerunku uczestnika, 
a co często uniemożliwi prezentowania wizerunku osób, które są zwycięzcami konkursów i 
innych dobrowolnych wydarzeń w których biorą udział.  

2. Uczestnikom imprezy przysługuje szereg uprawnień dotyczących przetwarzania ich danych 
osobowych, które są uzależnione od tego na jakiej podstawie prawnej są dane osobowe 
przetwarzane. Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia.  
a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawie sprostowania danych osobowych; 
c) prawie do usunięcia danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
f) prawo do przenoszenia danych; 
g) prawie do niesienia skargi do organu nadzorczego  

3.  Dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy: 
a) dane pozyskane na potrzeby konkursów będą przechowywane przez okres trwania 
konkursu a następnie przez czas ustania ewentualnych roszczeń; 
b) dane pozyskiwane w trakcie rejestracji wizerunku przez czas publikacji w serwisach 
internetowych prowadzonych przez Organizatora lub w innych elektronicznych środkach 
przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, 

4. Administrator informuje, że podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym 
decyzjom ani nie są profilowane.  

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 
 

Akceptuję Regulamin 

……………………………………………………………………………

… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego i 

podpis// 

imię i nazwisko Uczestnika, który ukończył 18 lat i 

podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Imprezie w ramach projektu Hip Hop Szansą w dniu ……... 

przez  ……………… 

……………………………………………………………………………

… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego i 

podpis) 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Imprezy w ramach projektu 

Hip Hop Szansą w dniu ……...  

……………………………………………………………………………

… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego i 

podpis// 

 imię i nazwisko Uczestnika, który ukończył 18 lat 

i podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób i w celu wskazanym w niniejszym 

Regulaminie Uczestnika Imprezy w ramach projektu Hip Hop Szansą w dniu ……...  

……………………………………………………………………………

… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego i 

podpis//  

imię i nazwisko Uczestnika, który ukończył 18 lat i 

podpis) 

 


