REGULAMIN FESTIWALU ARCHITEKTONICZNEGO ARCHIKIDS 2016
CZAS:
MIEJSCE:
ORGANIZATOR:

06.19.2016, W GODZINACH 12.00-17.00
PL. WYZWOLENIA 1, 40-423 KATOWICE-NIKISZOWIEC („RYNEK”)
FUNDACJA NOWY NIKISZOWIEC

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
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przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie
zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu,
na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy
rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im
innego znaczenia:
a) „Regulamin” oznacza niniejszy dokument.
b) „Organizator” – oznacza podmiot organizujący Imprezę, którym jest Fundacja
„Nowy Nikiszowiec” z siedzibą na pl. Wyzwolenia 3/9, 40-423 Katowice
c) „Impreza” – oznacza świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo
określone na stronie internetowej Organizatora
d) „Uczestnik” – oznacza osoba uprawniona n do uczestnictwa w Imprezie
e) "Opiekun" – rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka lub
osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej
umowy z prawnymi opiekunami dziecka lub orzeczenia
Osobami odpowiedzialnymi za Imprezę są:
- Małgorzata Głowacka – Pędras
tel. 601227044
- Magdalena Tokarska
tel. 513049841
- Tymon Czyżewski
tel. 512261122
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2016 roku.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.archikids.pl
- w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy.

II.
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia prawidłową realizację warsztatów.
2. Organizator zapewnia informowanie potencjalnych Uczestników o ewentualnych
zmianach w Regulaminie.
zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnikowi materiałów
informacyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Warsztatów oraz
materiałów służących do wykonywania projektów związanych z tematyką Imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz
harmonogramie
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu Imprezy.
Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Oficjalne gadżety dotyczące Imprezy będą wydawane wyłącznie w specjalnie
wyznaczonym przez Organizatora punkcie.
Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
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III.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 oraz
od 6 do 12 lat, a wstęp na nią jest wolny.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi opiekę.
3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z warsztatów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę
Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności:
warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających
energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów
mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
5. Impreza prowadzona jest przez Architektów i Wolontariuszy wyłonionych przez
Organizatora, którzy nadzorują i pomagają przy wykonaniu przez poszczególnych
Uczestników indywidualnych projektów.
6. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie łącznie z dorosłym opiekunem,
który wspólnie z nimi wykonuje doświadczenia i odpowiada za ich bezpieczeństwo.
Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż troje dzieci.
7. Impreza ma formę konkursu, podczas którego wybrane zostaną najlepsze koncepcje
spośród prac wykonanych przez Uczestników podczas Warsztatów.
8. Organizator zapewnia nieodpłatnie uczestnikom materiały i narzędzia niezbędne do
wykonania przez Uczestników prac.
9. Prace wykonane przez Uczestników będą umieszczane na przygotowanej przez
Organizatora platformie.
10. Najlepsze prace zostaną wybrane oraz nagrodzone przez jury złożone z ekspertów z
dziedziny architektury i urbanistyki. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są
nagrody rzeczowe.

IV.

ZASADY PORZĄDKOWE ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. Niepełnoletni Uczestnicy biorący udział w Warsztatach muszą pozostawać pod
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opieką dorosłego opiekuna przez cały czas trwania Warsztatów. Osobą
odpowiedzialną za dziecko w czasie Warsztatów jest jego opiekun.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
Za wszelkie szkody, odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń
i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów,
mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
d) niszczenie w sposób umyślny lub nieumyślny prac wykonanych przez
Uczestników znajdujących się na platformie przygotowanej przez Organizatora.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

7. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także
prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
8. Na całym terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
9. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Przedstawiciele Organizatora uprawnieni są do wydawania poleceń porządkowych
osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z
Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do
opuszczenia terenu Imprezy oraz ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji,
osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia.
11. Za zgubione lub skradzione przedmioty Organizator nie bierze odpowiedzialności,
uczestnik warsztatów wartościowe przedmioty wnosi na własne ryzyko.
12. Organizator nie odpowiada za straty materialne uczestników zaistniałe podczas
trwania Imprezy.
13. Podczas imprezy mogą być wykorzystywane narzędzia i materiały nieprzystosowane
do użytku przez osoby niepełnoletnie ( np. nożyczki , nożyki do tapet itp. ).
Przedmioty te mogą być używane przez osoby niepełnoletnie tylko pod nadzorem
osób dorosłych sprawujących nad nimi opiekę lub przedstawicieli Organizatora.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez uczestników
uszkodzenia ciała, mienia i inne naruszenie czynności narządów ciała doznane w
trakcie trwania warsztatów. Całą odpowiedzialność ponosi uczestnik. Organizator nie
ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych w trakcie trwania warsztatów.
15. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być
narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować
uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
16. Podczas Części warsztatowej Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad
BHP.
17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy
postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas warsztatów
architektonicznych „Archikids” zobowiązany jest:
• powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy
• powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić
miejsce zagrożenia.
18. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
19. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do
posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach,
pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz
usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
20. Organizator nie zapewnia przyłącza prądu.

V.
OCHRONA WIZERUNKU I PRAWA AUTORSKIE
1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.
Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
2. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników Warsztatów dla celów
opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach
promocyjnych oraz na stronach internetowych ARCHIKIDS, jak również na
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transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi
lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym
Warsztaty. Uczestnikom Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec
ARCHIKIDS z tego tytułu.
Uczestnik akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na
przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie Organizatorowi swoich danych
osobowych w celach niezbędnych do realizacji i promocji warsztatów zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101,
poz 926 z późn. zm.)
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.) Organizator Warsztatów nie przekazuje, nie
sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym
osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika są
traktowane jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji między
Uczestnikiem a Organizatorem.
Uczestnik akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na nieodpłatne
przeniesienie wszystkich przysługujących mu majątkowych praw autorskich do prac
będących przedmiotem niniejszych warsztatów na wszelkich polach eksploatacji
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006, 90 poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności:
a. wykorzystywania przez Organizatora projektu, którego jest autorem/współautorem,
powstałego w trakcie trwania warsztatów a także wszelkich form utrwalenia tego
projektu lub jego koncepcji w szczególności rysunków, szkiców, do promocji
warsztatów w tym jak i w nadchodzących latach, poprzez umieszczenie na stronach
internetowych oraz w materiałach drukowanych, z umieszczeniem adnotacji o
autorstwie projektu,
b. przekazanie przez Organizatora innym podmiotom koncepcji będących efektami
pracy w trakcie warsztatów, w celu ich realizacji w formie planu, koncepcji,
wizualizacji i rzeczywistej realizacji, z zastrzeżeniem podania imion i nazwisk
autorów.
c. nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku w przypadku jego
utrwalenia w trakcie trwania warsztatów, dla celów promocji wydarzenia poprzez
publikację na stronach internetowych oraz materiałach drukowanych.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji następujących danych
nagrodzonych Uczestników: imię i nazwisko, miejsce zajęte w konkursie lub
przyznane wyróżnienie.
Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą autorskie prawa majątkowe do korzystania z
koncepcji wykonanych podczas Warsztatów na Organizatora, wraz z prawem do
wykonywania praw zależnych, w następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką
cyfrową;
b. wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz publikacjach;
c. rozpowszechnianie w formie drukowanej, na nośnikach elektronicznych oraz w
Internecie;
d. publiczne wystawianie i wyświetlanie podczas wystaw, konferencji i innych
wydarzeń realizowanych przez Organizatora;
Pkt. 6 nie narusza autorskich praw osobistych Uczestników, w szczególności prawa
do publikacji prac wykonanych podczas Warsztatów wraz z informacją o przyznanym
miejscu lub wyróżnieniu w celu promocji własnej działalności artystycznej, zawodowej
lub naukowej.

WCHODZĄC NA PLAC WYZWOLENIA 1 , 19 CZERWCA 2016 ROKU I BIORĄC
UDZIAŁ
W
AKTYWNOŚCIACH
FESTIWALU
ARCHITEKTONICZNEGO
„ARCHIKIDS” AKCEPTUJESZ POWYŻSZY REGULAMIN

