*REGULAMIN KOLACJI “SEN NOCY LETNIEJ. CUDOWNE KONSTELACJE”
W OGRODZIE PLACU DEFILAD 24 czerwca 2019

I. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Kolacji “Sen Nocy Letniej”, zwanej dalej „Kolacją” jest STUDIO
teatrgaleria z siedzibą w Warszawie przy placu Defilad 1, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Kolacja odbędzie się̨ 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku na Płycie Głównej Placu
Defilad w Warszawie. Osoba przebywająca na terenie Płyty Głównej Placu Defilad podczas
Kolacji, z wyjątkiem pracowników Ochrony (zwanych dalej „Ochrona”), firmy cateringowej
oraz członków zespołu Organizatora, określana jest dalej mianem ”gościa”.
3. Kolacja jest imprezą zamkniętą. Wejście do przestrzeni na Płycie Głównej Placu Defilad, w
którym odbywa się Kolacja, możliwe jest po okazaniu zakupionego biletu.

II. BILETY
1. Bilet w cenie 125 zł można nabyć wyłącznie online w terminie 11.06.2019, od godz 12:00
poprzez stronę internetową www.teatrstudio.pl .
2. Osoby kupujące bilet mogą zgłosić preferencje dotyczące opcji menu
(mięsne/wegetariańskie) do 12.06.2019 do godz. 20.00, mailowo na adres:
kontakt@placdefilad.org, podając nazwisko osoby, która dokonała zakupu biletów. Brak
zgłoszenia preferencji dotyczącej opcji wegetariańskiej oznacza akceptację menu w opcji
mięsnej.
3. Goście Kolacji będą rozlokowywani przy jednym wspólnym stole, według dostępności
miejsc.
4. Organizator dopuszcza możliwość nabycia biletu osobiście lub za pośrednictwem innej
osoby.
5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
6. Jedna osoba może jednorazowo zakupić maksymalnie 8 biletów.
7. Szczegóły dotyczące biletów i organizacji Kolacji znajdują się na stronie
www.teatrstudio.pl..
III. UCZESTNICTWO W KOLACJI
1. Kolacja przewidziana jest w godzinach 20.00-23.00. Organizator prosi o punktualne
przybycie.

2. Zakup biletu upoważnia do zajęcia miejsca, kolacji składającej się z: przekąski
serwowanej, zupy, dania głównego, deseru oraz napojów.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany w menu.
4. Rozstawienie stołów może ulec zmianie, jeśli będzie tego wymagać sytuacja organizacyjna.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Nad bezpieczeństwem gości czuwa Ochrona.
2. Organizator oraz pracownicy Ochrony mogą odmówić wstępu na Kolację i/lub
przebywania na nim osobom: znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających itp.; zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub pracowników Organizatora;
3. Na Kolację zakazuje się wnoszenia i posiadania broni, narkotyków i innych materiałów
niebezpiecznych. Osobom posiadającym przy sobie wyżej wskazane przedmioty lub
substancje Organizator i/lub pracownicy Ochrony mają prawo odmówić wstępu bądź
przebywania na Kolacji.
4. Gość lub inna osoba, która zakłóca spokój gości, zaburza przebieg Kolacji, jest agresywna,
niszczy mienie Organizatora i Partnerów Wydarzenia bądź łamie niniejszy Regulamin Kolacji
zostanie niezwłocznie wyproszona z Kolacji przez Organizatora i/lub pracowników
Ochrony.
5. Gościom i innym osobom wyproszonym z Kolacji nie przysługuje prawo do zwrotu
kosztów biletu, ani dochodzenia innych roszczeń.
6. Gość odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w
trakcie lub w związku z jego obecnością na terenie Płyty Głównej Placu Defilad i Pałacu
Kultury i Nauki podczas Kolacji.
7. W trakcie Kolacji zabrania się palenia tytoniu poza miejscami specjalnie do tego
wyznaczonymi.
8. Odpowiedzialność Organizatora za wszelkie szkody związane lub wynikające z
uczestnictwa Gości w Kolacji ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub pozostawione przez
gości na terenie Płyty Głównej Placu Defilad oraz w Pałacu Kultury i Nauki.
10. Przed zakupem biletu prosimy o staranne przeanalizowanie menu pod kątem uczuleń
pokarmowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. konsekwencje spożycia
produktów wywołujących reakcje alergiczne.
V. ROZWIĄZANIA KOLACYJNE W SYTUACJI DESZCZU
1. Organizator przeniesie Kolację z Płyty Głównej Placu Defilad do Sali Pałacu Kultury i
Nauki, jeśli warunki atmosferyczne będą wykluczać organizację Kolacji w plenerze.

2. Ww. przypadek będzie wprowadzony w trybie roboczym z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem Kolacji.
3. W przypadku ww. sytuacji zmianie może ulec plan rozstawienia stołów, przy czym goście
będą rozlokowani wg dostępności miejsc.
4. Jeśli w czasie trwania kolacji (realizowanej w plenerze) zmienią się warunki
atmosferyczne, co wykluczy kontynuację kolacji, Organizator ma prawo przerwać Kolację.
VI. WARUNKI KOŃCOWE
1. Udział w Kolacji oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora w celach dokumentacyjnych, archiwalnych ,reklamowych oraz promocyjnych.
na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, na potrzeby promocji lub reklamy Teatru, oraz na własny użytek
Teatru dla celów archiwalnych, dokumentacyjnych
b) w zakresie obrotu egzemplarzami. na których wizerunek utrwalono - użyczania
egzemplarzy osobom trzecim, na rzecz osoby, która podejmuje na zlecenie Teatru
czynności promocyjne i reklamowe, oraz na rzecz innych osób pomocnych
w wykonaniu tych czynności,
c) w zakresie nadawania, reemitowania oraz odtwarzania oraz publicznego udostępniania
utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w celu promocji i reklamy
d) w zakresie nadawania reemitowania , odtwarzania publicznego oraz udostępniania
wizerunku na portalach społecznościowych facebook ,instagram , na stronach
internetowych i społecznościowych patronów projektu , mecenasów projektu w sposób
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
2. Każdy z gości nabywając bilet jednocześnie akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz
jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia
(www.teatrtudio.pl) oraz w Biurze Organizatora (Plac Defilad 1 - kasa Teatru Studio).
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Teatr Studio im.
Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, Plac Defilad 1 00-901 Warszawa.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony danych: iod@teatrstudio.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji niniejszej Umowy w tym realizacji zadań i obowiązków Teatru Studio im.
Stanisława Ignacego w Warszawie na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub
obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
4) Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym
z mocy prawa.

5) Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań

Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z
przepisów prawa, lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do
dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
6) Agent ma prawo do żądania od Administratora:
● dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
● wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
● przenoszenia danych,
● cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
● wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania
danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
9) Nie przekazujemy Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

