REGULAMIN FESTIWALU ACTUS HUMANUS GDAŃSK //3-12.12.2021
I.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki na jakich odbędzie się
Festiwal Actus Humanus w Gdańsku.
2. Festiwal Actus Humanus (dalej „Festiwal”) odbędzie się w dniach 3-11 grudnia 2021 roku.
3. Organizatorami (Promotorami) Festiwalu są:
a. Fundacja A415 z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Długi targ 28/29, 80-830 Gdańsk,
zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000629301 (dalej „Fundacja A415”);
b. Konrad Koper, NIP 7732116177 i Sebastian Godula, NIP 9371585620, wspólnicy spółki
cywilnej, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: EVENT-FACTORY
S.C. K. KOPER, S. GODULA - NIP: 6751325390, REGON: 120043083 z siedzibą w
Krakowie (31-263) przy ul. Starego Wiarusa 22 (dalej zwani łącznie „Event-Factory”);
4. Koncerty w ramach Festiwalu odbędą się w Gdańsku w poniżej wskazanych miejscach:
a. Centrum św. Jana,
b. Dwór Artusa,
c. Kościół św. Katarzyny,
d. Ratusz Staromiejski.
5. W ramach Festiwalu odbędą się koncerty, których szczegółowy (wraz z aktualizacjami)
program znajduje się na stronie http://www.actushumanus.com.
6. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywały w
miejscach, w których będą odbywać się koncerty.
7. Zakup biletu i udział w Festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
II.
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Uczestnik może zakupić bilet na dany koncert w ramach Festiwalu lub karnet, który będzie
uprawniał do udziału w koncertach zorganizowanych w ramach Festiwalu.
2. Kategorie uczestników, których obowiązuje niniejszy regulamin:
a) Uczestnicy odpłatni (na podstawie biletów/karnetów),
b) Akredytowani dziennikarze i przedstawiciele mediów (na podstawie nieodpłatnych
zaproszeń),
c) Uczestnicy nieodpłatni pozostali (na podstawie nieodpłatnych zaproszeń.
d) Bilety sprzedawane są wyłącznie przez spółkę Ticketmaster Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (dalej: „Ticketmaster”), adres ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa, za
pośrednictwem strony internetowej www https://www.ticketmaster.pl/ lub w kasach
biletowych funkcjonujących podczas Festiwalu zgodnie z cennikiem.
e) Prawo udziału w Festiwalu uczestnika odpłatnego przysługuje osobie posiadającej przy sobie
ważny bilet lub karnet.
f) W przypadku, gdy uczestnikiem Festiwalu jest małoletni, może on uczestniczyć w Festiwalu
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
III.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2
1. Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Organizatorzy wdrożyli
szczególne zabezpieczenia i procedury podczas Festiwalu.
2. Każdy uczestnik koncertu jest zobowiązany każdorazowo przed wejściem na dany koncert do
okazania wraz z karnetem/biletem wstępu/zaproszeniem unijnego certyfikatu Covid lub
wypełnienia Oświadczenia Uczestnika Festiwalu Actus Humanus Gdańsk // 3-12.12.2021 (dalej

„Oświadczenie”) i przekazania wypełnionego Oświadczenia przed wejściem na dany koncert
przedstawicielowi Organizatorów. W celu weryfikacji danych podanych w Oświadczeniu należy
okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem.
3. Uczestnik Festiwalu ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń
Organizatorów oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, w których będą odbywać się koncerty w ramach Festiwalu.
4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są po wejściu do miejsca, w którym odbywa się dany koncert
do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym umieszczonym w strefie wejścia.
5. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, w których będą
odbywać się koncerty. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w
materiały ochrony osobistej, które umożliwią mu zakrycie nosa i ust.
6. Uczestnik Festiwalu ma obowiązek we własnym zakresie pilnować zachowania higieny zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w
danym momencie.
7. Zalecane jest częste mycie rąk według instrukcji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz dezynfekcja rąk.
8. W przypadku, gdy koncert odbywa się w budynku, uczestnicy zobowiązani są do zajmowania
wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz poruszania się zgodnie z zasadami określonymi przez
Organizatorów w celu zachowania bezpieczeństwa. Nie ma możliwości zmiany zajętego
miejsca, a także zajmowania miejsc stojących oraz innych miejsc poza krzesłami na widowni.
9. W przypadku koncertów plenerowych uczestnicy zobowiązani są do zachowania 1,5
metrowego dystansu.
10.W przypadku kolejki do wejścia do miejsca gdzie będzie odbywał się koncert zalecane jest
zachowanie 2-metrowego dystansu i realizowanie nakazu zasłaniania ust oraz nosa.
11.Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących
się przy toaletach oraz przy wyjściach.
12.Uczestnicy Festiwalu mogą korzystać jedynie z oznakowanych toalet.
13.Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest stosować się do zasad bezpieczeństwa przyjętych w
danym miejscu, o ile zostały przyjęte i przekazane uczestnikowi.
14.Organizatorzy mogą odmówić wejścia do miejsc w których będzie odbywał się Festiwal:
a. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom wskazanym w niniejszym
Regulaminie lub przestrzegania wytycznych lub zaleceń przedstawiciela
Organizatorów,
b. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje
alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
d. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e. osobom wykazującym wyraźne oznaki choroby COVID-19, jak uporczywy kaszel,
gorączka, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu,
f. osobom, które odmówią wypełnienia i przekazania Oświadczenia.

15.Organizatorzy mogą usunąć z koncertu osobę, która nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i
zaleceń Organizatorów, nakazu stosowania środków ochrony osobistej lub zasad odstępu
społecznego.
IV.
WIZERUNEK UCZESTNIKÓW
1. Wszystkie koncerty w ramach Festiwalu mogą być rejestrowane dowolną techniką przez
Organizatorów lub osoby przez nich upoważnione. Zabrania się uczestnikom rejestracji audio i
wideo występów artystycznych oraz utrwalania wizerunku artystów i publiczności.
2. Organizatorzy w szczególności zastrzegają sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania
przebiegu Festiwalu w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i
wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego) jak i wizualnej (na potrzeby fotografii
dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, sprawozdawczości, jak i promocji lub
reklamy Festiwalu. W związku z tym wizerunek osób biorących udział w Festiwalu może zostać
nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji
bądź retransmisji z Festiwalu w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych
celów. Wizerunek osób biorących udział w Festiwalu może zostać utrwalony wyłącznie jako
szczegół całości zgromadzenia, jakim jest publiczność Festiwalu (art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
V.
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji Festiwalu mogą być składane w trakcie jego trwania
jak i po zakończeniu na adres mailowy kk@event-factory.pl lub listownie na adres eventfactory s.c. ul. Starego Wiarusa 22, 31-263 Kraków
2. Organizator – Event Factory rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia
reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględniania
reklamacji podmiotowi składającemu reklamację. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej
reklamacji przez Uczestnika będzie wymagać od Organizatora – Event Factory podjęcia
dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu.
3. W przypadku uwzględniania reklamacji Organizator – Event Factory poinformuje uczestnika o
sposobie rozpatrzenia reklamacji.
4. Administratorem danych osobowych uczestników, którzy złożyli reklamację jest EVENTFACTORY S.C. K.KOPER, S. GODULA - NIP: 6751325390, REGON: 120043083, z siedzibą w
Krakowie (31-263) przy ul. Starego Wiarusa 22 - spółka cywilna, (której wspólnikami są Konrad
Koper, NIP 7732116177, i Sebastian Godula, NIP 9371585620), dane kontaktowe:
poczta@event-factory.pl.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na
reklamację.
7. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia
reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed

roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania oraz - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO, prawo
do przenoszenia danych.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z uwagi na obecną ciągle zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z
epidemią wirusa SARS-CoV-2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: zmiany programu
Festiwalu, w tym do zmniejszenia ilości koncertów w ramach Festiwalu, zmian w przebiegu
Festiwalu, zmiany programu danego koncertu lub odwołania Festiwalu lub danego koncertu.
2. Uczestnikowi, który kupił karnet (zwykły lub premium) nie będzie przysługiwać reklamacja jeśli,
pomimo zmniejszenia ilości koncertów, Organizatorzy zapewnią minimum 15 koncertów.
3. O wszelkich zmianach programu Festiwalu, przebiegu Festiwalu lub programu danego
koncertu Organizatorzy będą informować na stronie internetowej Festiwalu pod adresem:
http://www.actushumanus.com
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej
Festiwalu pod adresem: http://www.actushumanus.com. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu przez osoby, które nabyły bilety/karnety przed udostępnieniem im
niniejszego Regulaminu, osoby te mają prawo do zwrotu biletów/karnetów w terminie
najpóźniej na 3 dni przed datą koncertu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników Festiwalu, z
wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana Regulaminu będzie podyktowana względami
bezpieczeństwa uczestników, w szczególności w związku z obecną sytuacja epidemiologiczną
w Polsce związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione
publicznie na stronie internetowej Festiwalu http://www.actushumanus.com
Załączniki:
- Załącznik nr 1 – wzór Oświadczenia Uczestnika Festiwalu Actus Humanus Gdańsk // 3-12.12.2021

