Regulamin wydarzenia wernisaż wystawy Katarzyny Marciniak
„Wspierające Kody na Nową Ziemię.. ”
termin: 06.11.2021 r.
godz. 18:00 - 20:00
1. Organizatorem wydarzenia: wernisaż wystawy Katarzyny Marciniak „Wspierające Kody na
Nową Ziemię.. ” (zwanego dalej Wydarzeniem)- odbywającego się w Wyspie Skarbów GAK
mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Turystycznej 3 w dniu: 06.11.2021 r., jest Wyspa Skarbów
GAK (zwana dalej „Organizatorem”), tel. (58) 323
91 15, adres e-mail:
wyspaskarbow@gak.gda.pl
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz bezwzględną
akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz
stosowania zasad w nim zawartych.
3. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia oświadcza, że według swojej
najlepszej wiedzy:
 nie jest osobą zarażoną COVID-19
 nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 w ciągu 14. dni od daty wydarzenia nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID19.
Ponadto oświadcza, że:
 Posiada świadomość ryzyka zakażenia COVID-19
 Zapoznała się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego i
zobowiązuje się do ich przestrzegania
 Nie będzie wnosiła żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie
zarażenia się COVID-19
 W przypadku gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w Warsztatach wystąpią u niej
objawy
zakażenia COVID-19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować
o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także
Organizatora Warsztatów.
4. Wydarzenie odbędzie
się zgodnie z programem znajdującym się na stronie
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl.
5. Celem wydarzenia jest promowanie sztuk plastycznych.
6. Uczestnictwo w wydarzeniu osób, które nie mają ukończonych 18 lat, jest równoznaczne z
akceptacją Regulaminu przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.
7. Organizator nie zapewnia opieki nad osobami poniżej 18 roku życia.
8. Każdy Uczestnik Wydarzenia, przebywając na terenie budynku Wyspy Skarbów GAK
zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu obowiązującego na terenie
budynku, a w szczególności przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką
ochronną. Regulamin budynku dostępny jest w biurze Wyspy Skarbów GAK oraz w widocznym
miejscu na terenie Wydarzenia.
9. Uczestników Wydarzenia zobowiązuje się do dezynfekcji dłoni w punktach higienizacji,
usytuowanych w określonych punktach wydarzenia.
10. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do utrzymania dystansu społecznego (1,5m
odległości).
11. Wstęp dla uczestników ma charakter nieodpłatny. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa
Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy, w przypadku gdy liczba uczestników
przekroczy 6 osób w jednym momencie lub z innych względów uzasadnionych koniecznością
zachowania bezpieczeństwa uczestników- z wyłączeniem dzieci do lat 12 i ich opiekunów oraz
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Do limitów nie wlicza się osób w pełni
zaszczepionych.
12. Osoby, które chcą uczestniczyć w Wydarzeniu ponad limit osób wskazany w pkt. 11
Regulaminu, mogą dobrowolnie okazać certyfikat w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem
aplikacji mObywatel.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania
Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody
poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na terenie Wydarzenia.
14. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego
upoważnione mogą̨ odmówić udziału w Wydarzeniu bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków
odurzających,
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób i mienia.

15. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń
Organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być
zgłaszane na bieżąco obsłudze wydarzenia.
16. Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć. Wizerunek
uczestnika Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów:
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek może
być wykorzystany w każdej formie.
17. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku.
18. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z
zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem
sytuacji, gdy zmiana Regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa
uczestników.
20. Wszelkie
zmiany
zostaną̨
udostępnione
publicznie
na
stronie
internetowej
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl.
21. We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
22. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia.
24. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania pozostałych regulaminów
obowiązujących na terenie Wydarzenia wymienionego w pkt.1 Regulaminu, które dostępne są
w biurze „Wyspy Skarbów” GAK oraz w widocznym miejscu na terenie Wydarzenia
wymienionego w pkt. 1. Regulaminu.
25. Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w
Wydarzeniu można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na
następujący adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9,80-026
Gdańsk lub skanem na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Termin rozpatrzenia pisma w
w/wym. sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod w/wym. adres.

