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REGULAMIN PrzeglądU CZASOPRZESTRZENIE VR W RAMACH TRANSATLANTYK
FESTIVAL 2017

Rozdział I: Definicje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§1
Producent – „Fundacja Transatlantyk Festival" z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Plac Wolności
5, 91- 415 Łódź, KRS 0000557292, NIP 7252086370, REGON 361487979.
Organizator - „Wrocławska Fundacja Filmowa” z siedzibą we Wrocławiu, adres:
ul.Kościuszki 35A/ I piętro 50-011 Wrocław
Serwis - internetowy serwis rezerwacyjny w domenie www.booking.czasoprzestrzenie.pl,
do którego prawa przysługują Organizatorowi.
Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie rezerwacji bierze udział w Wydarzeniu.
Festiwal - organizowana przez Producenta VII edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmu i
Muzyki „TRANSATLANTYK FESTIVAL” 2017 w Łodzi.
Przegląd – organizowana przez Organizatora II edycja Przeglądu Doświadczeń Filmowych
Wirtualnej Rzeczywistości Czasoprzestrzenie – VR na Transatlantyku
Regulamin - niniejszy regulamin.

§2
1. Regulamin dotyczy Przeglądu organizowanego przez Organizatora w ramach Festiwalu na
terenie EC1 w Łodzi w terminie 15-18 lipca 2017.
2. Regulamin określa:
1. prawa i obowiązki organizatora,
2. warunki udziału i zasady zachowania się podczas Przeglądu w tym w szczególności
postanowienia regulujące:
a) sposób organizacji imprezy,
b) obowiązki uczestników imprezy;
c) warunki uczestnictwa,
d) uprawnienia uczestników imprezy;
e) zasady odpowiedzialności uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z prawem.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.

Rozdział II: Sposób organizacji
§3
1. Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator

imprezy.
2. Przegląd jest bezpłatny.
Rozdział III: Obowiązki uczestnika
§4
1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany:
a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i nie zagrażać
bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu oraz traktować z należytą
ostrożnością wszystkie znajdujące się na terenie imprezy elementy;
b) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i służby
porządkowej organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub
pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
I) powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy –
pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami
umieszczonymi w widocznym miejscu,
II) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce
zagrożenia.
b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich
służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczogaśniczej lub
ewakuacji.
c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba
odpowiedzialna za Imprezę.
d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
I) W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia
ludzkiego,
II) Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i
odciąć dopływ gazu,
III) Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod
napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
IV) W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

Rozdział IV: Warunki uczestnictwa
§5
1. 2. Uczestnictwo w Przeglądzie jest bezpłatne, należy jednak dokonać wcześniejszej
rejestracji przez Serwis, liczba miejsc jest ograniczona.
2. Pojedyncza rezerwacja upoważnia do wstępu jedną osobę na jeden seans na jedno
stanowisko.
3. Zakazuje się wstępu na Przegląd, osobie:
a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
4. Podczas Przeglądu zabrania się:
a) używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach
obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;, nawoływania do waśni na tle
narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
b) rzucania przedmiotami;
c) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
d) spożywania alkoholu (z wyłączeniem zakupionego w Kuchni Transatlantyk);
e) spożywania jedzenia ((z wyłączeniem zakupionego w Kuchni Transatlantyk);
f) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu;
g) używania środków pirotechnicznych, itp.;
h) umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez Organizatora;
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu, a także
niszczenia infrastruktury obiektu;
j) nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych
do obiektu.
k) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie Imprezy
5. Zabrania się wnoszenia na Przegląd:
a) jakiejkolwiek broni;
b) wszelkich napojów alkoholowych - w przypadku próby wniesienia ich na teren imprezy
podlegają konfiskacie lub zniszczeniu;
c) jedzenia - w przypadku próby wniesienia na teren imprezy jedzenie podlega konfiskacie
lub zniszczeniu;
d) niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
e) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz
wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
f) środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
g) materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, pornograficzne, obsceniczne,
ksenofobiczne lub wulgarne;
h) zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników; i. pojemników do rozpylania gazu,
substancji żrących lub farbujących;
i) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora;
j) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz
przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

Rozdział VI: Rezerwacja miejsc
§6
1. Rezerwacji biletów może odbyć się za pomocą:
a) serwisu - zdefiniowanego §1 pkt.1
b) bezpośrednio przy wejściu na Przegląd.
2. Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc.
Rozdział VI: Postanowienia końcowe
§7

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w
związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo
i audio z imprezy i/lub każdego elementu audiowizualnego prezentowanego w przekazach
medialnych na całym świecie.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczestnicy zmuszeni będą opuścić obiekt.
3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa podlegają ujęciu i niezwłocznemu
przekazaniu odpowiednim służbom.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu imprezy,
b) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za
naruszenie jego dobrego wizerunku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,
działania terrorystyczne, działania wojenne lub działania władz państwowych lub
samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na
wykonanie zobowiązań.
6. Regulamin Regulamin Przeglądu „Czasoprzestrzenie VR w ramach Transatlantyk Festival
2017” wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017r.

