REGULAMIN KLUBU
(DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ)

PRAWO WSTĘPU
1. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez klub Browar Pub mają:
o osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie lub ważny bilet wstępu na
imprezę, zaproszenie wystawione przez organizatora, pieczątkę klubu
o przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na
imprezę
o przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności
kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z
przedstawicielem organizatora.
2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub Browar Pub mają:
o osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
o przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na
imprezę
o przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności
kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z
przedstawicielem organizatora.
3. Na imprezy organizowane przez klub Browar Pub Wstępu nie mają:
o osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
o osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
o osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik
nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.
4. Wejście na teren klubu lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tej osoby
do celów marketingowych i promocyjnych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji
medialnej.
5. W szczególnych przypadkach zdjęcia mogą zostać usunięte na prośbę sfotografowanego.
W tym celu prosimy o kontakt pod adres e-mail: browarpub@slodownia.com
6. Prawo do wykonywania zdjęć wszystkich osób przebywających na terenie Klubu
Słodownia ma koncesjonowany fotograf.
7. Obiekt prowadzi monitoring wizyjny, a Pani / Panu dane są przetwarzane w celu
zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu Słodownia, jak również
ochrony mienia oraz informacji prawnie chronionych. Podstawę prawną przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem
administratora, którym jest prowadzenie monitoringu wizyjnego. Pani / Panu dane osobowe
będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń. Dane będą przetwarzane
przez okres 7 dni od utrwalenia, chyba że stanowiły będą dowód w określonym prawem
postępowaniu, termin wskazany powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania, o ile będzie możliwe zabezpieczenie nagranego obrazu.

8.Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania
ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
9.Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w związku z Pani / Pana szczególną sytuacją oraz związane z nim prawo do
usunięcia danych.
10.Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
12.Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora.
13. Pani / Panu dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, ani też nie będą udostępniane
organizacjom międzynarodowym.
14. W każdym z powyższych praw prosimy o kontakt z administratorem pod adresem e-mail:
browarpub@slodownia.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu,
2. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób
3. Osoby do lat18 nie mają wstępu na imprezy,
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń
służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe
organizatorów
6. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
7. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych
przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy
będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb
porządkowych organizatora
10. Ponadto zakazuje się:
o Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
o Rzucania wszelkimi przedmiotami
o Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych
bez zgody organizatora
11. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do
poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub
przekazane Policji
12. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyzje podejmuje organizator
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy
z dnia 22. 08. 2002 r.

