Regulamin wydarzenia pn. Wrocławski Bal Doktoranta 2019
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin jest wydany przez Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich z siedzibą przy
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław),
współorganizatora wydarzenia pod nazwą: "Wrocławski Bal Doktoranta 2019" (zwanej dalej:
"Balem"), zwanego dalej Współorganizatorem.
2. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja MANUS z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61, 50-366
Wrocław, zwana dalej Organizatorem.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Balu będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzany będzie Bal. Każda osoba przebywająca na tym terenie
w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Balu poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na Balu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a
także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
5.1. "Teren wydarzenia" oznacza miejsce, w którym odbywa się Bal. Miejscem przeprowadzenia
Balu jest Restauracja Letnia, znajdująca się na terenie ZOO Wrocław (Wróblewskiego 1-5, 51618 Wrocław),
5.2. "Uczestnik Balu" oznacza osobę pełnoletnią uczestniczącą w Balu,
5.3. "Ochrona Obiektu" oznacza pracowników służby ochrony ZOO Wrocław oraz Restauracji
Letnia, znajdującej się na terenie ZOO Wrocław.
Rozdział II
Wstęp na teren imprezy
6. Wstęp na Bal jest odpłatny i wymaga wcześniejszego zakupu biletu imiennego za pośrednictwem
sklepu internetowego Polibudka.pl.
7. Uczestnikiem Balu może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca status doktoranta
w świetle obowiązującego prawa polskiego. Osoba nieposiadająca statusu doktoranta w świetle
obowiązującego prawa polskiego, może zostać Uczestnikiem Balu tylko i wyłącznie jako osoba
towarzysząca innego Uczestnika Balu spełniającego wspomniany warunek.
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli statusu doktoranta zarówno na etapie zapisów
jak i na etapie wstęp na Bal. Brak statusu doktoranta w dniu Balu lub brak możliwości jego
udowodnienia, może skutkować odmową wstępu na Bal, bez możliwości ubiegania się o
zwrot opłaty za wstęp.
8. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 6 i 7, Organizator może
odmówić wstępu na Bal oraz przebywania na niej osobom:
8.1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

środków

odurzających,

8.2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne przedmioty mogące stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników Balu,
8.3. posiadającym środki odurzające lub substancje psychotropowe,
8.4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
8.5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
8.6. nie posiadającym dokumentu tożsamości,
8.7. Ocena zachowań, przedmiotów, kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych oraz interpretacja
zapisów w podpunktach 8.1.-8.6. należy do osób wskazanych przez organizatora i
współorganizatora oraz do Ochrony Obiektu.
Rozdział III
Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy
9. Nad bezpieczeństwem przebiegu Balu czuwać będzie Ochrona Obiektu.
10. Uczestnicy Balu, którzy znajdują się na Terenie Balu zobowiązane są stosować się do poleceń
organizatora, współorganizatora oraz Ochrony Obiektu. Odmowa zastosowania się do tych
poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
11. Uczestnicy Balu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Balu obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Balu, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic
informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Balu oraz
innego mienia znajdującego się na terenie ZOO Wrocław. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z
pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Za wszelkie wyrządzone szkody,
osoby dewastujące będą pociągane do poniesienia odpowiedzialności.
12. Zabrania się:
12.1. wnoszenia i posiadania w trakcie Balu, bez zgody Organizatora, profesjonalnych aparatów
fotograficznych (dużych lustrzanek z teleobiektywem i/lub gripem), kamer, sprzętu
nagrywającego audio-video. Na Teren Balu można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe,
tradycyjne
amatorskie
aparaty
kompaktowe
oraz
amatorskie
lustrzanki
z krótkim obiektywem,
12.2. wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Balu,
12.3. wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników Balu,
12.4. wnoszenia i posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych.
13. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa polskiego jest uprawniony do utrwalania
przebiegu Balu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Organizator może powierzyć to zadanie podmiotom i osobom trzecim.
14. Ochrona Obiektu jest obowiązana usunąć z Terenu Balu osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

15. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Balu lub przebywania na nim lub zostały usunięte z
Terenu Balu zgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa polskiego nie przysługuje prawo do
jakichkolwiek roszczeń, w tym do zwrotu opłaty za wstęp.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki uczestników imprezy
16. Uczestnik Balu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących
spowodować uszkodzenie słuchu a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy
Balu uczestniczą w nim na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w
ciąży oraz osoby chore na epilepsję.
17. Organizator i Współorganizator utrwalają przebieg Balu dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Balu i wydarzeń organizowanych w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na
Terenie Balu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnikom Balu nie przysługują z tego
tytułu żadne prawa majątkowe i roszczenia finansowe. Zgoda na przetwarzanie wizerunku we
wskazanym celu, jest dobrowolna, ale jej niewyrażenie uniemożliwia uczestnictwo w Balu.
18. Na Terenie Balu zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej,
marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten
zakaz będą usunięte z Terenu Balu. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty
lub odszkodowania wobec osób nie stosujących się do zakazu.
19. Uczestnik Balu wykonujący zdjęcia w trakcie jego trwania:
19.1. będzie stosował się do zaleceń Ochrony Obiektu, Organizatora i Współorganizatora,
19.2. fotografuje wyłącznie na niekomercyjny, prywatny użytek,
19.3. ma świadomość, że nawet prywatna publikacja może go narazić na roszczenia ze strony
osób uwiecznionych na zdjęciu,
19.4. Organizator ma prawo wprowadzenia całkowitego zakazu fotografowania, nagrywania
audio i wideo powiadamiając o tym Uczestników Balu.
20. Uczestnicy Balu, przebywając na terenie ZOO Wrocław, mają obowiązek stosowania się do zapisów
regulaminu
ZOO
Wrocław
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
http://www.zoo.wroclaw.pl/pl/regulamin-zoo.html oraz przy wejściu do ZOO Wrocław.
Niestosowanie się do zapisów regulaminu ZOO Wrocław może skutkować interwencją Ochrony
Obiektu oraz konsekwencjami prawnymi dla osób naruszających wspomniany regulamin.
21. Uczestnicy Balu mogą przemieszczać się po terenie ZOO Wrocław jedynie po wyznaczonym trakcie
komunikacyjnym pomiędzy wejściem służbowym na teren ZOO Wrocław a Restauracją Letnia.
Przebywanie poza wyznaczonym traktem komunikacyjnym może skutkować interwencją Ochrony
Obiektu oraz konsekwencjami prawnymi.

Rozdział V
Dane osobowe, baza danych, wizerunek
22. Uczestnik Balu wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora
i Współorganizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z załącznikiem
1, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Balu.
23. Uczestnikowi Balu przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych
osobowych z bazy.
24. Uczestnik Balu wyraża bezterminową zgodę na powielanie i publikowanie swojego wizerunku
w celach informacyjnych, promocyjnych oraz sprawozdawczych w zakresie realizacji Balu, zgodnie
z załącznikiem 2.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
25. Wszelkie prawa do nazwy i logo Balu są zastrzeżone na rzecz Współorganizatora.
26. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator lub Współorganizator.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym zjawisk
atmosferycznych.
28. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
28.1. na stronie internetowej Współorganizatora (www.pduw.edu.pl),
28.2. przy wejściu na teren imprezy.
29. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 2 na piśmie, przesyłką
poleconą.
30. Ochrona Obiektu może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
31. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Manus
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 62, 50-366 Wrocław, w celu organizacji i realizacji wydarzenia
„Wrocławski Bal Doktoranta 2019”.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych osobowych:

VII. Twoje prawa:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja
Manus z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61, 50-366 Wrocław.

Przysługuje Państwu:
a)

II. Kontakt z Administratorem danych:

b)
c)
d)
e)

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw mogą Państwo skontaktować się pod adresem email: fundacja@manus.pl.

f)
g)
h)

III. Cele i podstawy przetwarzania:
W celu organizacji i realizacji Wrocławskiego Balu Doktoranta
2019, w tym również procesu zapisów, niezbędnego do rzetelnej
realizacji zadania.
IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:
Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres
e-mail, nr indeksu.
V. Odbiorca danych:

prawo dostępu do wglądu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

W celu realizacji swoich praw, prosimy aby zgłosili Państwo
przysługujące żądanie na adres e-mail wskazany w punkcie 2. W
obu przypadkach, poprosimy Państwa o potwierdzenie swojej
tożsamości.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest:

Państwa dane osobowe będą udostępniane przedstawicielom
samorządów doktoranckich zrzeszonych w Porozumieniu
Doktorantów Uczelni Wrocławskich.
VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane przechowujemy przez okres przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane.

●
●

dobrowolne,
warunkiem udziału w wydarzeniu Wrocławski Bal
Doktoranta 2019.

Załącznik 2

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Oświadczam, że:

Udzielam Organizatorowi i Współorganizatorowi wydarzenia pod nazwą: "Wrocławski Bal
Doktoranta 2019", zwanym dalej „Upoważnionymi”, bezterminowej zgody na
rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób określony w niniejszym oświadczeniu, mojego
wizerunku (zwanego dalej „Wizerunkiem”).
(zakres upoważnienia) Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionych do rozpowszechniania
Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez
ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia
Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionych w
związku z prowadzoną przez Upoważnionego działalnością z zakresu organizacji i promocji
Balu.
(zmiany i modyfikacje) Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i
na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie
przez Upoważnionych, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i
modyfikacji zdjęć niezbędnych do ich rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce
graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na
wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany
i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na
zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez
moją osobę.
(osoby trzecie) W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionych
Wizerunku, Upoważnieni mogą w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym
oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie
Wizerunku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionych mojego Wizerunku dla celów
dokumentacyjnych. Jestem świadomy, że moja zgoda może zostać w każdym momencie
cofnięta, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania mojego Wizerunku
przed jej wycofaniem.
Udzielenie zgody następuje nieodpłatnie.

