Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) jest wydany przez Organizatora wydarzenia
pod nazwą „Plac Defilad”, które odbędzie się w dniach 5 maja – 4 września 2022 roku na Płycie
Głównej Placu Defilad w Warszawie.
Organizatorem letniego Festiwalu Plac Defilad (zwanym dalej „Festiwalem”) jest Teatr Studio z
siedzibą w Warszawie przy placu Defilad 1 (zwany dalej „Organizatorem”).
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą
przebywać na Terenie Festiwalu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania
Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa
Wydarzenia poprzez określenie, zasad zachowania i korzystania z Terenu Festiwalu i
znajdującej się na niej infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu
poprzez uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia.
I. ZASADY OGÓLNE
Osoba przebywająca na terenie Płyty Głównej Placu Defilad podczas Festiwalu, z wyjątkiem
pracowników Organizatora, obsługi Baru Studio oraz podwykonawców Organizatora, określana
jest dalej mianem „Gościa”.
Terenem Festiwalu określa się przestrzeń Płyty Głównej Placu Defilad w zakresie wyznaczonym
słupkami.
Wydarzenia Festiwalu odbywające się na scenie plenerowej są bezpłatne.
II. UCZESTNICTWO
1. Wydarzenia Festiwalu są ogłaszane za pośrednictwem strony www.placdefilad.org oraz
mediów społecznościowych Facebook i Instagram projektu Plac Defilad.
2. Wydarzenia są dostępne dla wszystkich uczestników, bez względu na ich wiek, wyznanie,
narodowość i pochodzenie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzeń lub przeniesienia ich na inny
termin.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Organizator oraz pracownicy Organizatora mogą odmówić wstępu na Festiwal i/lub
przebywania na nim osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
c) posiadającym narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne i inne materiały
niebezpieczne.
2. Gość lub inna osoba, która zakłóca spokój uczestników, zaburza przebieg Wydarzeń, jest
agresywna, niszczy mienie Organizatora i Partnerów Wydarzeń bądź narusza postanowienia
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niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie wyproszona z Wydarzenia i Festiwalu przez
Organizatora i/lub pracowników Organizatora.
Gościom i innym osobom wyproszonym z Festiwalu nie przysługuje prawo do zwrotu
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.
Gość odpowiada za naprawienie wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie lub w związku z
jego obecnością na terenie Płyty Głównej Placu Defilad i Pałacu Kultury i Nauki podczas
Festiwalu i w związku z tym zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tego tytułu.
Odpowiedzialność Organizatora za wszelkie szkody związane lub wynikające z uczestnictwa
Gości w Festiwalu ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub pozostawione przez Gości
na terenie Płyty Głównej Placu Defilad.

IV. WARUNKI KOŃCOWE
1. Udział w Festiwalu oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
2. Administratorem danych osobowych jest Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
z siedzibą w Warszawie (adres: pl. Defilad 1, PKiN, 00-901 Warszawa), zwany dalej
„Administratorem”.
3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@teatrstudio.pl
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią polegającym na ustaleniu,
dochodzeniu lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
5. Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy
prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu ich przetwarzania.
7. Osobie której dane dotyczą przysługuje 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.
8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wydarzenia (www.placdefilad.org)
oraz w Biurze Organizatora (Plac Defilad 1 - Kasa Teatru Studio).
11.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

