REGULAMIN POKAZÓW FILMOWYCH Z CYKLU „KINO NA SZEKSPIROWSKIM” 2022
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu „Kino na Szekspirowskim” (zwane dalej
„Wydarzeniem”).
2. Organizatorem Wydarzenia jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie przy ul.
Langiewicza 11, KRS 0000371531.
3. W ramach Wydarzenia realizowane będą pokazy filmowe na terenie Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1.
4. Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji i poleceń porządkowych obsługi
zapewnionej przez Organizatora.
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§2
Udział w Wydarzeniu możliwy jest po nabyciu biletów na konkretny pokaz filmowy w ramach
Wydarzenia.
Bilety można nabyć w kasie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz na stronie internetowej
www.bilety.teatrszekspirowski.pl.
Sprzedaż biletów na konkretny pokaz filmowy w ramach Wydarzenia prowadzi Gdański Teatr
Szekspirowski.
Nabyte bilety nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem § 9 niniejszego regulaminu.

§3
1. Wstęp na teren Wydarzenia możliwy jest tylko po okazaniu akredytacji biletu na konkretny pokaz
filmowy i odbywa się pod nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega, iż maksymalna liczba dostępnych miejsc dla widzów wynosi:
1) 350 miejsc – w przypadku pokazu na tarasie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego;
2) 150 miejsc – w przypadku pokazu na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
3. Organizator zachowuje prawo do zmiany liczby dostępnych miejsc w przypadku wprowadzenia
ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (choroba COVID19).
§4
1. Wydarzenie ma charakter wydarzenia plenerowego.
2. Organizator nie zapewnia ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
3. Organizator zaleca uczestnikom Wydarzenia odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego
się ̨ Wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się ̨ warunków pogodowych.
§5
1. Podczas Wydarzenia i na terenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego obowiązuje zakaz spożywania
własnego alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych podobnych
urządzeń oraz zażywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych lub podobnych.
2. Podczas Wydarzenia zabrania wnoszenia się na teren Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego szklanych
pojemników.
§6
Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie osobom, które:
1) są niepełnoletnie i nie przebywają pod opieką opiekuna lub rodzica,

2) nie przestrzegają którychkolwiek postanowień niniejszego regulaminu;
3) zachowują się agresywnie lub w inny sposób stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa imprezy;
4) których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości, pod wpływem lub po zażyciu substancji
psychoaktywnych lub podobnych;
5) w przypadku zagrożenia dla osób uczestniczących w Wydarzeniu
6) posiadają przedmiotu mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.
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§7
Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do poszanowania mienia Organizatora, Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego i innych uczestników Wydarzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu uczestników Wydarzenia.
Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu wyświetlanego w ramach Wydarzenia.
Uczestnik Wydarzenia niezwłocznie zgłasza obsłudze Wydarzenia wszelkie przypadki naruszenia
regulaminu, zagrożenia bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia albo obiektu Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego.

§8
1. Organizator zachowuje prawo do odwołania Wydarzenia jak i poszczególnych pokazów w związku z
niekorzystnymi warunkami pogodowymi (np. burze, wiatr), w tym prognozowanymi, zagrożeniem
bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia lub budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego albo z
przyczyn technicznych.
2. Organizator zachowuje prawo do odwołania, zmiany lokalizacji lub formuły Wydarzenia, jak i
poszczególnych pokazów filmowych, w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia
niemożliwego do uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności, rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2 (choroba COVID-19), zmiany przepisów prawa w szczególności związanych z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy lub innych
podobnych.
§9
1. W przypadku odwołania pokazu filmowego z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu,
i związanej z powyższym zmiany terminu pokazu filmowego, bilet na konkretny pokaz filmowy nie
podlega zwrotowi, zachowuje ważność i uprawnia do uczestnictwa w pokazie filmowym w nowym
terminie z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku odwołania pokazu filmowego z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 uczestnik ma prawo do
dokonania zwrotu biletu i otrzymania wpłaconej ceny za nabyty bilet z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 i § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu, uczestnikowi
Wydarzenia przysługuje prawo do wymiany biletu na inny pokaz filmowy.
4. W przypadku braku możliwości organizacji Wydarzenia lub konkretnych pokazów filmowych w związku
z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu, zwrot ceny nabycia biletu
nastąpi:
1) na wniosek uczestnika Wydarzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy
uczestnika Wydarzenia wskazany we wniosku;
2) na rachunek bankowy uczestnika powiązany z kartą, którą dokonano zapłaty lub z którego dokonano
zapłaty za bilety;
3) w przypadku płatności gotówką w kasie – po dokonaniu zwrotu biletu.
§ 10

Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na zapis fotograficzny i filmowy przebiegu Wydarzenia przez
Organizatora i Gdański Teatr Szekspirowski oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zapisu/fotorelacji w
celach marketingowych i promocyjnych przez Organizatora i Gdański Teatr Szekspirowski, np. poprzez
publikację mediach (TV, prasa), w sieci Internet, w profilach w witrynach sieci społecznościowych (m.in.
Facebook, Instagram, Twitter), rozpowszechnianie na plakatach i ulotkach oraz innych miejscach bez
ograniczeń, w sposób ogólnodostępny dla publiczności w każdym czasie i w każdym miejscu
§ 11
1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu Wydarzenia i zmiany repertuaru.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z
zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana
regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną ̨
udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.

