REGULAMIN FILMOWEGO LATA Z ORANGE NA KARTĘ 2019
I.

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa, zakupu towarów i realizacji usług
w ramach projektu „Filmowe Lato z Orange na kartę”, zwanego dalej
Wydarzeniem, realizowanego w terminie od 28.06.2019 do 31.08.2019
w wybranych 18 miejscowościach na terytorium Polski, składającym się
z cyklu 39 projekcji kina plenerowego (dalej: Pokazy lub Pokaz), których
listę wraz harmonogramem oraz repertuarem stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu.
2. Organizatorem Generalnym projektu „Filmowe Lato z Orange na kartę”
jest Pracownia Ferment Kolektiv z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej
27/36 (60-702 Poznań), NIP: 559-181-07-26, REGON: 340352230 (dalej:
Organizator), działająca we współpracy Organizatorami Lokalnymi oraz
ze Sponsorami i Partnerami Wydarzenia na mocy odrębnych umów.
3. Uczestnictwo w Pokazach w ramach Wydarzenia jest równoznaczne
z zaakceptowaniem
przez
Uczestnika
postanowień
niniejszego
Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są
postanowienia Organizatora, przy czym postanowienia te nie mogą
naruszać wynikających z przepisów prawa praw Uczestników.
4. Wstęp na Pokazy w ramach Wydarzenia jest bezpłatny. Liczba miejsc
podczas każdego z Pokazów jest ograniczona.
5. Uczestnictwo w Pokazach w ramach Wydarzenia jest równoznaczne
z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku
w filmach i fotografiach wykonanych podczas Pokazów, które mogą
zostać wykorzystywane w celach promocyjnych i reklamowych
Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów. Udział w Pokazach z dzieckiem
jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody w imieniu dziecka.
6. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania jego
wizerunku w sposób przewidziany Regulaminem.
OGRANICZENIA UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy Pokazów zobowiązani są zachowywać się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu (dostępnego u Organizatora na
terenie Pokazu oraz na stronie www.filmowelatozorange.pl), przepisów
prawa oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Pokaz, a także
podporządkowywać się poleceniom członków służby informacyjnej
i służby porządkowej Organizatora lub Organizatorów Lokalnych.
2. Za wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku działań Uczestnika odpowiada
sam Uczestnik.
3. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność
i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi,
Organizatorom Lokalnym, Sponsorom i Partnerom lub innym Uczestnikom.
Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy
rzeczy.
4. Służby porządkowe Organizatora i Organizatorów Lokalnych są
uprawnione do odmowy wstępu na teren Pokaz lub usunięcia z jego
terenu osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby, której
zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych Uczestników, jest
agresywne lub wulgarne.
5. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką dorosłych.
6. Zabrania się wnoszenia na teren Pokazów przedmiotów niebezpiecznych
mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu (w szczególności broni,
noży, kijów bejsbolowych, metalowych rurek itp., środków trujących,
ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych
gabarytach (np. walizek), szklanych butelek i metalowych puszek oraz
wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych.
7. Ograniczenie o którym mowa w pkt. 6 powyżej nie dotyczy produktów
spożywczych oraz napojów nabytych przed i w czasie Pokazów w strefie
gastronomicznej na terenie Pokazów.
8. Psy na teren pokazów mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy
i w kagańcu, a ich właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego
samodzielnego usunięcia psich odchodów.
9. Na terenie Pokazów zabronione jest w szczególności:
a) palenie i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń
i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
b) niszczenie i uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji,
mienia należącego do innych Uczestników i osób lub podmiotów
świadczących usługi na terenie Pokazów,
c) wnoszenie urządzeń i przedmiotów mogących zagłuszać Pokaz lub
utrudniać jego odbiór innym Uczestnikom,
d) w czasie Pokazu fotografowanie i filmowanie, a także wnoszenie
kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych
specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
Uczestnicy Pokazów zobowiązani są do wyłączenia na czas jego
trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących
światło lub dźwięk oraz schowania tych przedmiotów na czas trwania
sensu filmowego (np. w kieszeni, torebce),
e) rozpowszechnianie materiałów utrwalonych przez Uczestników
podczas Pokazów jakimikolwiek technikami.
10. W
przypadkach
uzasadnionych
koniecznością
zapewnienia
bezpieczeństwa innym Uczestnikom Pokazów lub w celu weryfikacji

przestrzegania zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na teren
Pokazów, pracownik Organizatora (w tym także pracownik ochrony
Organizatora Lokalnego) jest uprawniony do poproszenia osób
wchodzących lub przebywających na terenie Pokazów o okazanie
zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp.
11. W przypadku zarządzenia ewakuacji Uczestnicy powinni opuścić teren
Pokazów spokojnie, zgodnie z poleceniami obsługi.
III. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG
1. Bezpośrednio przed oraz w trakcie Pokazów w kasie w strefie
gastronomicznej na terenie Pokazów można kupić bilety na seanse kina
wirtualnej rzeczywistości (dalej VR), przekąski oraz napoje zgodnie
z Cennikiem wyeksponowanym w miejscu sprzedaży na terenie Pokazów.
2. Nie ma możliwości nabycia biletów na seanse kina VR do innej
miejscowości niż miejscowość, w której odbywają się Pokazy w dniu
sprzedaży.
IV. KORZYSTANIE Z KINA VR
1.

Organizator realizuje w wybranych miejscowościach w ramach
Wydarzeni płatne seanse Kina VR
2. Wejście do strefy kina wirtualnej rzeczywistości możliwe jest jedynie
po okazaniu obsłudze ważnego biletu.
3. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczone seanse w oznaczonym miejscu,
dniu i o wyznaczonej godzinie. Godzina określona na bilecie wskazuje
ostateczny moment udostępnienia strefy VR osobie posiadającej ważny
bilet.
4. W sprawach związanych z korzystaniem z urządzeń przeznaczonych
do prezentacji treści audiowizualnych w Kinie VR maja zastosowanie
opracowane przez producenta zasady korzystania z tych urządzeń
a w tym
w
szczególności
postanowienia
dotyczące
zdrowia
i bezpieczeństwa dostępne u Organizatora.
5. Kino VR może być udostępnione wyłącznie osobom o pełnej zdolności do
czynności prawnych lub osobom o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych (za zgodą opiekuna prawnego) lub osobom niepełnoletnim
w wieku 13 lat i powyżej (za zgodą przedstawiciela ustawowego).
6. Osoby korzystające z Kina VR są zobowiązane do dbania o powierzone
urządzenia wirtualnej rzeczywistości.
7. Osoby korzystające z Kina VR ponoszą materialną odpowiedzialność
za świadome zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie każdego elementu
urządzenia wirtualnej rzeczywistości.
8. Osoby korzystające z Kina VR są zobowiązane do stosowania się
do zaleceń personelu Kina VR.
9. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu, osoba
naruszająca na żądanie personelu Kina VR jest obowiązana
do opuszczenia Kina VR.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, a w szczególności zaleceń
obsługi Kina VR i zasad korzystania z urządzeń wirtualnej rzeczywistości.
V.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia jak najlepszych
warunków technicznych Pokazów.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Pokazów w wypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: burza,
nawałnica, gradobicie, intensywne i gwałtowne opady deszczu, silny
wiatr, powódź, tornado, huragan lub ze względów bezpieczeństwa.
3. Organizator nie odpowiada za dyskomfort Uczestników związany
z warunkami atmosferycznymi w czasie trwania Pokazów.
4. Uczestnicy Pokazów mogą być narażeni na przebywanie w strefie
dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu –
Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek związane z poziomem hałasu
uszczerbki na zdrowiu Uczestników oraz wprowadzanych na teren
Pokazów zwierząt.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym
czasie, wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie
internetowej Wydarzenia.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych podczas Pokazów
w ramach Wydarzenia należy zgłaszać niezwłocznie do Operatora na
adres biuro@ferment.com.pl lub obsługi. Reklamacje będą rozpatrywane
w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Reklamacje dotyczące seansu
filmowego należy zgłaszać podczas seansu lub niezwłocznie po jego
zakończeniu.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU:
DZIEŃ
TYGODNIA

GODZINA
PROJEKCJI

MIEJSCOWOŚĆ

TYTUŁ FILMU

piątek

22:00

Gniezno

Kochankowie z księżyca

sobota

22:00

Gniezno

Co kryje miłość

niedziela

22:00

Gniezno

Casanova po przejściach

2 lipca

wtorek

22:00

Borne Sulinowo

Najlepsze najgorsze wakacje

3 lipca

środa

22:00

Łagów

Królowie Lata

4 lipca

czwartek

22:00

Łomnica

Królowie Lata

5 lipca

piątek

22:00

Łomnica

Mikołajek

6 lipca

sobota

22:00

Łomnica

Kochankowie z księżyca

8 lipca

poniedziałek

22:00

Inowrocław

Najlepsze najgorsze wakacje

9 lipca

wtorek

22:00

Inowrocław

Królowie Lata

10 lipca

środa

22:00

Inowrocław

Cudowny chłopak

11 lipca

czwartek

22:00

Barcin

Królowie Lata

12 lipca

piątek

22:00

Charzykowy

Casanova po przejściach

13 lipca

sobota

22:00

Charzykowy

Co kryje miłość

14 lipca

niedziela

22:00

Charzykowy

Mikołajek

15 lipca

poniedziałek

21:30

Tleń

Królowie Lata

19 lipca

piątek

21:30

Golub-Dobrzyń

Casanova po przejściach

20 lipca

sobota

21:30

Golub-Dobrzyń

Co kryje miłość

26 lipca

piątek

21:30

Cieplewo

Kochankowie z księżyca

27 lipca

sobota

21:30

Krynica Morska

Iluzjonista

28 lipca

niedziela

21:30

Krynica Morska

Co kryje miłość

1 sierpnia

czwartek

21:00

Mikołajki

Cudowny chłopak

2 sierpnia

piątek

21:00

Mikołajki

Iluzjonista

3 sierpnia

sobota

21:00

Gołdap

Kochankowie z księżyca

4 sierpnia

niedziela

21:00

Suwałki

Co kryje miłość

5 sierpnia

poniedziałek

21:00

Suwałki

Cudowny chłopak

6 sierpnia

wtorek

21:00

Suwałki

Królowie Lata

14 sierpnia

środa

21:00

Zamość

Cudowny chłopak

15 sierpnia

czwartek

22:00

Zamość

Najlepsze najgorsze wakacje

16 sierpnia

piątek

22:00

Zamość

Kochankowie z księżyca

17 sierpnia

sobota

20:30

Wetlina

Iluzjonista

18 sierpnia

niedziela

20:30

Wetlina

Kochankowie z księżyca

20 sierpnia

wtorek

21:00

Białka Tatrzańska

Cudowny chłopak

21 sierpnia

środa

20:30

Łomnica

Podróż na sto stóp

22 sierpnia

czwartek

20:30

Łomnica

Cudowny chłopak

23 sierpnia

piątek

20:30

Łomnica

Kochankowie z księżyca

24 sierpnia

sobota

20:30

Szklarska Poręba

Iluzjonista

25 sierpnia

niedziela

20:30

Szklarska Poręba

Kochankowie z księżyca

26 sierpnia

poniedziałek

20:30

Szklarska Poręba

Cudowny chłopak

TERMIN
28
czerwca
29
czerwca
30
czerwca

