
 
Regulamin udziału w wydarzeniu 

pn. „Filmy z klimatem. Kino plenerowe.” 
 

1. Organizatorem wydarzenia pn. „Filmy z klimatem. Kino plenerowe” zwanego dalej Wydarzeniem jest 
Hevelianum z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk. 

2. Wydarzenie odbywać się będzie w czwartki w miesiącu sierpniu 2022 roku w godzinach 20:00-23:00 
na terenie parkingowym przy Domu Zdrojowym (ul. Zdrojowa 2, Gdańsk-Brzeźno), zgodnie z 
programem dostępnym na stronie internetowej hevelianum.pl/domzdrojowy.  

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
4. Udział w wydarzeniu zalecany jest dla osób od 15 roku życia.  

5. Wydarzenie ma charakter plenerowy, odbywa się w miejscu wyznaczonych przez Hevelianum. 
6. Wydarzenie nie ma charakteru imprezy masowej. 
7. Hevelianum zapewnia na każdy seans filmowy 100 szt. słuchawek systemu silent cinema. O 

dostępności słuchawek decyduje kolejność pobierania słuchawek przez uczestników na wyznaczonym 
stanowisku.  

8. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do pobrania słuchawek systemu silent cinema, podając swój 

numer telefonu na stanowisku wydawania i zdawania słuchawek.  

9. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do respektowania próśb pracowników i współpracowników 
Hevelianum, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Wydarzenia i przestrzegania zapisów 
niniejszego Regulaminu. 

10. Hevelianum zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia lub odwołania/przeniesienia 
Wydarzenia z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. 
prawdopodobieństwo wystąpienia silnych opadów deszczu, burz, silnego wiatru itp.). 

11. W trakcie wydarzenia należy ściśle przestrzegać wskazówek i poleceń pracowników i 
współpracowników Hevelianum. 

12. Hevelianum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub w inny sposób utracone na jego 
terenie.  

13. Hevelianum zastrzega sobie prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć w trakcie 
Wydarzenia. Wizerunek uczestników 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 itp. na zasadach opisanych w art. 81 ust. 

2 Prawa Autorskiego. 
14. Fotografowanie i filmowanie jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych. Wykorzystywanie 

fotografii lub filmu do innych celów (np. reklamy, publikacji) jest możliwe wyłącznie na podstawie 
pisemnej zgody Hevelianum. 

15. Osoby małoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu tylko pod nadzorem i na odpowiedzialność osoby 
sprawującej nad nimi opiekę/nadzór. 

16. Na terenie Wydarzenia zabrania się palenia tytoniu i e-papierosów, spożywania alkoholu, brania 
narkotyków i innych substancji odurzających, zaśmiecania, innych działań niezgodnych z przepisami 
p.poż. oraz zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających Wydarzenie. 

17. Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, osobom zachowującym się 

niekulturalnie, co do których organizator ma obawy, że mogłyby przeszkadzać w przebiegu 
wydarzenia czy być uciążliwymi dla pozostałych uczestników, Organizator może odmówić udziału w 
Wydarzeniu.  

18. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu oraz 
innych zaleceń porządkowych pracowników i współpracowników Hevelianum.  

19. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 
obowiązkiem przestrzegania jego postanowień oraz ze spełnieniem przez uczestników wymogów 

stanowiących w treści niniejszego Regulaminu. 
20. Niniejszy Regulamin jest dostępny w miejscu organizacji Wydarzenia z obowiązkiem zapoznania się 

przez uczestników z jego treścią.  

21. Uwagi, wnioski i skargi dotyczące Wydarzenia można zgłaszać w biurze dyrekcji Organizatora ul. 

Gradowa 6, 80-802 Gdańsk lub mailowo sekretariat@hevelianum.pl. 
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