
REGULAMIN WYDARZENIA „KINO LETNIE” 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy pod 

nazwą: „Kino letnie” zwanej dalej „Wydarzeniem” organizowanej Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 

zwany dalej „Organizatorem” lub „NIAiU”, odbywających się w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w 

dniach 08.07-12.08.2021 r. na terenie obiektu Pałacu Zamoyskich w Warszawie [ul. Foksal 2].  

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki www.niaiu.pl  

3. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnictwo w wydarzeniu jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Wydarzeń, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub 

przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej, tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji 

lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o 

charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i 

zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. dalszego trwania epidemii lub pandemii 

spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2 oraz wydanych w związku z tym przez organy władzy publicznej 

aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji wydarzeń 

kulturalnych takich jak Wydarzenia organizowane przez NIAiU.  

5. Wstęp na teren Wydarzeń jest bezpłatny. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i limitowana zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zapisów na 

Wydarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdorazowo w takim przypadku Organizator ogłosi na 

swojej stronie www lub/i na stronie wydarzenia informację o zapisach elektronicznych. W takim przypadku przed 

wejściem na teren wydarzenia obsługa będzie weryfikować uczestników ze zgłoszeniami mailowymi. 

6. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek wypełnić Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii 

COVID-19, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej www.niaiu.pl. Oświadczenie będzie dostępne w 

formie papierowej na miejscu odbywania się Wydarzenia. W przypadku Uczestników nie posiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oświadczenie wypełnia oraz podpisuje opiekun prawny takiego uczestnika.  

7. Oświadczenie o którym mowa w ust. 6 wyżej, składa się obsłudze Wydarzenia najpóźniej w wersji pisemnej przed 

wejściem na teren Wydarzenia. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w 

Wydarzeniu. W takim przypadku Uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne 

roszczenia. 

8. Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, 

przeprowadzanemu przez obsługę Wydarzenia. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników temperatury 

powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie będzie wpuszczona na teren Wydarzenia. Organizator udostępni 

również Uczestnikom Wydarzenia środki do dezynfekcji rąk. 

9. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez Organizatora osób (obsługi 

Wydarzenia). 

10. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. 

11. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek zająć miejsca ustawione w bezpiecznej odległości od siebie, wyznaczone 

przez Organizatora zgodnie z aktualnymi wytycznymi Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . W przypadku braku miejsc siedzących 
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Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek zachować odległość zgodną z aktualnymi wytycznymi Rady Ministrów, 

Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

12. Podczas przebywania poza wyznaczonym miejscem w trakcie trwania Wydarzenia, Uczestnicy Wydarzenia 

zobowiązani są do zachowania min. 1,5-metrowego dystansu od innych osób. 

13. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały okres, w którym przebywają 

na terenie którym odbywa się Wydarzenie. Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie do wyposażenia się w 

wyżej wskazane środki ochrony osobistej.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby 

promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza i potwierdza wyrażenie zgody na wykorzystanie 

wizerunku uczestnika Wydarzenia w mediach elektronicznych [Internet, Facebook, Instagram itp.], drukowanych i 

społecznościowych. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej  Organizatora oraz w 

formie wydruku na miejscu Wydarzenia. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie 

lub zagubienie mienia Uczestników, jak również za szkody spowodowane przez Uczestnika podczas Wydarzenia. 

16. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w nim 

uczestniczących. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej Organizatora oraz w formie 

wydruku na miejscu Wydarzenia. 

17. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia. W takim 

przypadku Uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy 

publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających nowe ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z 

epidemią Covid-19. Organizator zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia odrębnego regulaminu 

dedykowanego konkretnemu Wydarzeniu.  

19. Zabronione jest na terenie Wydarzenia: 

a) działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wydarzenia , 

b) przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

c) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu, 

d) wnoszenie broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

e) prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, 

f) prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim 

prawodawstwem, 

g) palenie tytoniu lub używanie innych urządzeń wytwarzających substancje wdychane do płuc takich jak np. 
papierosy elektroniczne czy podgrzewacze tytoniu.  


