
REGULAMIN INDUSTRIADY 2019 

odbywającej się w dniu 8 czerwca 2019 roku w Rudzie Śląskiej 

na terenie budynku dawnego dworca kolejowego w Chebziu 

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem imprezy pod nazwą INDUSTRIADA, zwanej dalej Imprezą, jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Rudzie Śląskiej (zwana dalej Organizatorem). 

 2. Miejscem imprezy jest Stacja Biblioteka – budynek dawnego dworca kolejowego w Chebziu 

 3. Impreza odbędzie się w dniu 8.06.2019 r. w godzinach od 12:00 do 19:00. Poszczególne punkty 

programu imprezy realizowane będą zgodnie z „Programem imprezy” dostępnym na stronie 

internetowej www.biblioteka.r-sl.pl.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w 

„Programie imprezy” w trakcie trwania Imprezy.  

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, 

zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące: a. wstęp osoby 

na Imprezę, b. prawa i obowiązki uczestnika Imprezy, c. zakazy, które uczestnik Imprezy winien 

respektować, d. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Imprezy, za zachowanie 

sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień 

Regulaminu.  

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 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. 

 6. 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 oraz z urządzeń znajdujących się na nim. 

7. Regulamin gry znajduje się na internetowej www.biblioteka.r-sl.pl.  oraz na terenie Stacja 

Biblioteka. 

 

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY  

1. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny. 

 2. W przypadku, gdy uczestnik Imprezy jest małoletni, może on uczestniczyć w wybranych punktach 

Imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za osobę małoletnią. 

3. Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy: a)  

osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków, b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne 

przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, 

http://www.biblioteka.r-sl.pl/
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napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe c) osobie zachowującej się 

agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego 

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY 

 1.  Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 

nad nimi pieczę.  

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w 

szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic 

informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. 

Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, 

materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt oraz wjazdu pojazdów innych niż do tego 

uprawnione przez Organizatora na czas Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora 

jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie Imprezy. 

4.  Na terenie imprezy (wewnątrz budynku) obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zakaz ten dotyczy 

również papierosów elektronicznych. Palenie jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych. 

5. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej osobom uczestniczącym w grze a także nie 

zapewnia ubezpieczenia. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 

powodów, np. odwołania przyjazdu przez artystę, wystąpienia siły wyższej, itp., a ponadto prawo do 

ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i 

rekompensaty. 

2. Uczestnictwo w Imprezie jest traktowane  jako jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

regulaminem i wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora 

Imprezy w materiałach informacyjnych.  

 3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe 

przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy 

uczestniczą w niej na własne ryzyko. 



V. Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej 

z siedzibą 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18; e-mail: biblio@r-sl.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 

(RODO), informuję że: 

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, 

w celu przeprowadzenia imprezy Industriada 2019. 

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia), 

4) Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wszystkich czynności związanych z 

organizacją i ewaluacją Industriady 2019, nie później niż  do dnia 30 czerwca 2019 r. jak również 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych. 

5) Uczestnik imprezy Industriada 2019 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@r-sl.pl. 

7) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane MBP może przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego 

uprawnionym. 

8) Uczestnik imprezy Industriada 2019 ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

 

 


