
 

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIU  
„Widok na Fest Fyrtel”. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez 
Poznańskie Centrum Dziedzictwa z siedzibą w Poznaniu (61-123), ul. Gdańska 2 
(zwane dalej „Organizatorem”) w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. W ramach wydarzenia „Widok na  Fest Fyrtel” zostanie zorganizowany spacer 
fotograficzny po Łazarzu. Z wybranych fotografii wykonanych podczas spaceru 
powstanie wystawa prac uczestników i uczestniczek w Atelier WIMAR 
Stowarzyszenie Łazęga Poznańska.  

3. „Widok na Fest Fyrtel” jest wydarzeniem  integrującym dla odbiorców polsko i 
ukraińskojęzycznych. Spacer będzie tłumaczony na język ukraiński.  

4. Wydarzenia o którym mowa jest realizowane  w ramach projektu 
#AktywatorWlkp- wsparcie integracji migrantów w województwie 
wielkopolskim,  współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i 
Integracji. 

5. W wydarzeniach wziąć udział mogą osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie 
za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia biorące udział w wydarzeniach powinny 
znajdować się pod opieką osób pełnoletnich. 

7. Podczas trwania wydarzeń osobom biorącym w nich udział, zabrania się 
prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, 
zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej. 

8. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do ścisłego stosowania się do 
wskazań Organizatora i nieoddalania się od grupy w czasie spaceru. Organizator 
może skrócić lub zmodyfikować ustaloną trasę w przypadku zaistniałego 
zagrożenia lub w zależności od kondycji fizycznej zwiedzających. Organizator 
może także wcześniej zakończyć spacer w przypadku jeśli osoba lub grupa 
stwarzają zagrożenie.  



 

9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest zabronione dla osób będących pod wpływem 
alkoholu lub innych substancji odurzających.  

10. Wydarzenia mają charakter publiczny. Organizator zastrzega sobie prawo do 
utrwalania przebiegu wydarzenia na fotografiach lub nagraniach audio i video 
i publikacji fotografii lub materiałów audio i video na administrowanych przez 
siebie stronach internetowych lub kanałach społecznościowych zgodnie z Art. 81 
ust. 2 pkt. 2 Ustawy z o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Przyjmowanie zdjęć do wystawy 

1. Zdjęcia można przesyłać drogą internetową na adres: festfyrtel@pcd.poznan.pl 
lub na profil: www.facebook.com/festfyrtel.  

2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie do 5 zdjęć. 

3. Zdjęcia można przesyłać w okresie od 9.10.2022 r. do 14.10.2022 r.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wybranych zdjęć.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania imion i  nazwisk autorów 
zdjęć oraz umieszczenie tych informacji w materiałach Organizatora oraz w 
Internecie. 

6. Osoby, które zgłosiły swoje prace zostaną poinformowane drogą mailową o 
wybraniu ich zdjęć.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Uczestnik, który przesyła zdjęcie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich 
do zgłoszonych zdjęć.  

2. Przesłanie swojej pracy jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem w 
odniesieniu do fotografii stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na 
Organizatora majątkowych praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia na 
następujących polach eksploatacji:  

- zwielokrotnianie wszystkimi technikami potrzebnymi ze względu na cel dla 
jakiego Organizator będzie korzystać z prac, w tym techniką drukarską  

- wprowadzanie do pamięci komputera  
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- publiczne pokazywanie fotografii  

- wyświetlanie  

- wystawianie  

- publiczne udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem 
internetu i mediów społecznościowych).  

3. Uczestnik wydarzenia zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze 
zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć w 
Internecie oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania zdjęć na swoich 
stronach internetowych i w mediach społecznościowych.  

5. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii na żadnym z pól 
eksploatacji wymienionych w  regulaminie.  

Postanowienia końcowe 

1. Wydarzenia przeprowadzane są w terminach i godzinach podawanych przez 
Organizatora. Informacje przy użyciu dostępnych mu środków komunikacji, 
przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – stron 
internetowych i kanałów społecznościowych administrowanych przez 
Organizatora. 

2. Miejsca organizacji wydarzenia podawane są przy użyciu dostępnych mu 
środków komunikacji, przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej – stron internetowych i kanałów społecznościowych  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, 
że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe 
ze względu na występujące okoliczności. 

4. Udział w wydarzeniach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 


