REGULAMIN WYDARZENIA
„Animaton II – 24h maraton tworzenia animacji
1. CZAS TRWANIA I ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem wydarzenia „Animaton II – 24h maraton tworzenia animacji”, zwanym dalej
„Wydarzeniem” jest Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w
Gdansku przy ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdansk, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Wydarzenie odbędzie się w dn. 22.04 – 23.04.2022 w g. 18-18. (24h) w Budynku Dyrekcji Stoczni
Cesarskiej, ul. Doki 1 w Gdansku.
1.3. Koszt udziału w Wydarzeniu jest płatny i wynosi 50 zł.
1.4. Obowiązują zapisy przez system evenea: link: https://app.evenea.pl/event/animatoniimaraton/
. Liczba miejsc jest ograniczona (35 os).
1.5 Celem Wydarzenia jest przygotowanie przez Uczestnikow w ciągu 24 godzin autorskiej animacji
w technice dowolnej, ktora będzie stanowic ilustrację/wizualizację jednego z trzech
zaproponowanych przez Organizatora utworow muzycznych.
1.5 Animacje stworzone przez Uczestnikow Wydarzenia będą brały udział w Konkursie
„Animacja/muzyka” organizowanym przez Organizatora według zasad okreslonych w Regulaminie
Konkursu dostępnym do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Gdansku przy ul. Długi Targ
39/40
oraz
na
stronie
internetowej
Organizatora
dotyczącej
Konkursu
www.pracownia.medialabgdansk.pl.
1.6 Finał Wydarzenia odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022r. o godzinie 20.00 w Namiocie
sferycznym przy ul. Doki 1 w Gdansku, podczas ktorego zostaną zaprezentowane animacje
uczestnikow oraz odbędzie się koncert. Uczestnicy Wydarzenia mają zapewniony bezpłatny wstęp
na finał Wydarzenia i koncert.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
2.1. Uczestnikiem Wydarzenia moze byc osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolnosc do czynnosci
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej okreslana jako „Uczestnik”).
2.2. Uczestnikiem Wydarzenia moze byc takze osoba małoletnia, ktora ukonczyła 16 lat, jednak w
takim przypadku do zgłoszenia konieczne jest dołączenie zgody rodzicow lub opiekunow prawnych
Uczestnika, na udział Uczestnika w Wydarzeniu, obejmująca akceptację regulaminu Wydarzenia i
wynikającego z niego postanowien.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zgłoszenie się przez system evenea oraz uiszczenie
opłaty, o ktorej mowa w pkt 1.3.
2.5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem wydarzenia.
2.6. W trakcie Wydarzenia nalezy zakrywac nos i usta maseczką ochronną oraz zachowac zasady
dotyczące dystansu społecznego.
2.7. Bezpłatna rezygnacja z udziału w Wydarzeniu jest mozliwa do dnia 14.04.2022r. do godz. 16.00.
Rezygnację nalezy zgłosic drogą elektroniczną na adres: karina.rojek@ikm.gda.pl.
W takim przypadku opłata za udział w Wydarzeniu zostanie Uczestnikowi zwrocona przez
Organizatora.
2.8. W trakcie Wydarzenia Organizator zapewnia miejsce do pracy (biurko, krzesło, dostęp do prądu,
Wi-Fi), toalety oraz wyzywienie w postaci 3 posiłkow: kolację, sniadanie i obiad; kawę, herbatę, wodę
przez cały czas trwania Wydarzenia.
2.9 W trakcie Wydarzenia Organizator zapewnia konsultacje z ekspertami z zakresu tworzenia
animacji. Szczegołowy program Wydarzenia oraz harmonogram konsultacji dostępny jest na stronie
www.pracownia.medialabgdansk.pl.
3. ODWOŁANIE WYDARZENIA I WARSZTATÓW ORAZ ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS
WYDARZENIA I WARSZTATÓW

3.1 Organizator zastrzega prawo do odwołania Wydarzenia w kazdym czasie z przyczyn, za ktore nie
ponowi odpowiedzialnosci, w szczegolnosci na skutek działania siły wyzszej lub w przypadku
zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestnikow. W takim przypadku Organizator zwroci Uczestnikom
wpłacone opłaty za Wydarzenie.
3.2 Uczestnicy podczas trwania Wydarzenia i Warsztatow zobowiązują się do zachowania zasad bhp
i p.poz. obowiązujących na terenie Wydarzenia i Warsztatow, a takze nie spozywania napojow
alkoholowych i nie palenia tytoniu.
3.3 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialnosc za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie Wydarzenia
i Warsztatow.
3.4 Organizator nie odpowiada za szkody w mieniu lub osobowe Uczestnikow powstałe w trakcie
Wydarzenia i Warsztatow.
4. DANE OSOBOWE
4.1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika Wydarzenia jest: Instytut Kultury Miejskiej
(dalej: IKM) – samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdansku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830
Gdansk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdanska pod
numerem 12/11.
4.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Wydarzenia i
Warsztatow (jako osoby, ktorej dane osobowe są przetwarzane) nalezy kontaktowac się z
Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl. drogą listu
zwykłego na adres siedziby IKM.
4.3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia,
wypełnienia obowiązkow prawnych ciązących na Administratorze Danych Osobowych oraz do celow
wynikających z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Administratora Danych
Osobowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), pkt c) pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
4.4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji wydarzenia, a następnie
do czasu wypełnienia obowiązkow prawnych ciązących na Administratorze Danych Osobowych.
4.5. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotow
uprawionych do rozliczania i kontroli działalnosci Administratora Danych Osobowych z
zachowaniem obowiązujących przepisow prawa, firm/firmy dostarczającej usługi poczty
elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych, operatorow telekomunikacyjnych
swiadczących usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmiotow
swiadczących obsługę prawną Administratora Danych Osobowych, ponadto nie będą przekazywane
do panstwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia z zastrzezeniem przepisow Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
4.7. Uczestnikowi przysługuje rowniez prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrazenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, ktore miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
4.8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), w wypadku, jezeli uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy RODO.
4.9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w
formie profilowania.
4.10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nalezy złozyc drogą poczty
elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl. lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej
na
adres
siedziby
Administratora
Danych
Osobowych.
4.11 Uczestnik wyraza zgodę na rejestrację jego wizerunku oraz przebiegu samego Wydarzenia, a także
udziela zezwolenia oraz nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zarejestrowanych podczas Wydarzenia
zdjęć i filmów wraz z dźwiękiem, w tym zawierających wizerunek Uczestnika poprzez ich utrwalanie i

zwielokrotnianie dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych filmów lub fotografii
w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Organizatora lub
realizacją Wydarzenia, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Organizatora lub na jego
stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
5.1. Regulamin niniejszy znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Gdansku przy
ul. Długi Targ 39/40 oraz na stronie internetowej Organizatora dotyczącej wydarzenia www.pracownia.medialabgdansk.pl
5.2. Wszelkie pytania i uwagi mozna kierowac na oficjalny adres e-mail wydarzenia:
karina.rojek@ikm.gda.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 664974079.
5.3. Naruszenie postanowien niniejszego regulaminu wydarzenia przez Uczestnika uprawnia
Organizatora go dokonania jego wykluczenia z uczestnictwa w wydarzeniu.
5.4. Wszelkie koszty związane z udziałem Uczestnika w Wydarzeniu, uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie.
5.5. Organizator moze zmodyfikowac zasady zawarte w niniejszym Regulaminie, przerwac, odwołac
lub zakonczyc Wydarzenie bez podania przyczyn.
5.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okreslającym zasady Wydarzenia.
5.7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku koniecznosci
interpretacji postanowien niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie nalezy do wyłącznej kompetencji
Organizatora.

