REGULAMIN UCZESTNICTWA 47. FORUM WOKÓŁ KINA 2019

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem wydarzenia Forum Wokół Kina jest Chełmski Dom Kultury z siedzibą w Chełmie przy Pl. Tysiąclecia 1,
wpisany do prowadzonego przez Urząd Miasta Chełm – Departament Promocji i Kultury, Rejestru Instytucji Kultury pod
poz. 5 Posiadającym NIP 563-19-28-599, REGON 000281507zwana dalej Organizatorem.
1.2. Forum Wokół Kina opisane w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Forum jest wydarzeniem skierowanym do
przedstawicieli branży filmowej i kinooperatorów i odbywa się w dniach 11-13 czerwca 2019 r., w Chełmie.
1.3. Głównym miejscem wydarzeń organizowanych w ramach Forum jest Chełmski Dom Kultury przy pl. Tysiąclecia 1 w
Chełmie, zwane dalej Kinem.
1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum i obowiązują wszystkich
Uczestników.
2. Warunki uczestnictwa
2.1. Liczba Uczestników Forum jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa w Forum decyduje kolejność zgłoszeń.
2.2. Warunkiem uczestniczenia w wydarzeniu jest uzyskanie akredytacji po wykonaniu następujących czynności:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego, na stronie: www.forumchelm.pl
b) otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
c) uiszczenie opłaty rejestracyjnej i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy:
akredytacje@forumchelm.pl
d) rejestracja w Recepcji Forum w Kinie i odbiór identyfikatora
2.2.a. Wypełnienie formularza i rejestracja na Forum będą możliwe za pośrednictwem formularza zgłoszenia uczestnictwa
według poniższego harmonogramu:
Otwarcie rejestracji: 01.04.2019 zamknięcie rejestracji: 03.06.2019
Po terminie zamknięcia rejestracji, możliwe jest uzyskanie akredytacji w trakcie trwania Forum
(11 - 13.06.2019 r.) w Recepcji Forum, w godzinach pracy podanych w punkcie 2.2.d.
Opłatę rejestracyjną uiszcza się na miejscu. Płatność kartą lub gotówką.
2.2.b. Potwierdzenie przyjęcia rejestracji i faktura do zapłaty zostaną wysłane w ciągu 5 dni roboczych na adres
e-mail podany w trakcie rejestracji.
2.2.c. Opłata rejestracyjna wynosi:
Akredytacje zakupione do 5.05.2019 – 290zł/brutto
Akredytacje zakupione po 5.05.2019 – 350zł/brutto
Ostateczny termin wykupu akredytacji mija 03.06.2019r.
2.2.d. Rejestracja w Recepcji Forum Wokół Kina i odbiór identyfikatora, będą możliwe w Recepcji Forum Wokół
Kina w dniach 11 - 13 czerwca 2019 w godzinach pracy Recepcji, jak poniżej:
11.06 - 09:00 - 20:00
12.06 - 08:45 - 20:00
13.06 - 08:45 - 20:00
2.3. O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Forum w
przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału lub nie uiścił opłaty za udział, w terminach określonych przez Organizatora.
2.4. Wejście na wydarzenia z programu Forum możliwe będzie tylko dla zarejestrowanych uczestników, po okazaniu
identyfikatorów.
2.5. Główne wydarzenia Forum będą odbywać się w Sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. W Sali CKF ZORZA przy ul.
Strażackiej 2 oraz Sali konferencyjnej w Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów 40 odbywać się będą
konferencje, panele i inne spotkania oraz pokazy filmowe.
2.6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów identyfikujących uczestników Forum na
czas wydarzeń organizowanych poza Kinem, wynikających z ryzyka dostania się na wydarzenie osób nieupoważnionych
lub ze względów bezpieczeństwa.
2.7. Pełen program wydarzeń Forum Wokół Kina jest dostępny na stronie www.forumchelm.pl od 01.06.2019 roku.
3. Płatności
3.1. Informacje o cenach akredytacji znajdują się na stronie www.forumchelm.pl.
3.2. Cena akredytacji obejmuje:
- pakiet powitalny
- uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach organizowanych w Kinie w ramach Forum
- pakiet wyżywienia w skład którego wchodzi: lunch i przerwa kawowa ( według harmonogramu)
- uczestnictwo w wieczorach integrujących w chełmskich restauracjach
3.3. Koszt noclegu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3.4. Organizator wystawi fakturę za udział w Forum na dane instytucji lub firmy zgłaszającej podane w czasie rejestracji.
3.5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum, Organizator ma prawo zatrzymać opłatę za uczestnictwo.
Bezkosztowa rezygnacja Uczestnika z udziału w Forum jest możliwa do dnia 31 maja 2019 roku.

4. Zasady Forum i odpowiedzialność
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Forum w wypadku działania siły wyższej. W takim przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w Forum z powodu zmiany terminu, odbywa się ono za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej
opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w
związku z Forum.
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione
podczas Forum.
4.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu.
4.4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących na terenie
obiektów, w których organizowane jest Forum, a także powszechnie przyjętych norm obyczajowych. a także
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a
Organizatorem.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
Rozporządzeniem, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Chełmski Dom Kultury z siedzibą w Chełmie, Pl. Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm,
tel. (82)563-02-65, adres email: sekretariat@chdk.chelm.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe, gdyż to przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze w związku z uczestnictwem w 47. Forum Wokół Kina w dniach 11-13 czerwca 2019 r.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c ww. Rozporządzenia.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych,
- - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają one decyzjom, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
5.2. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom
udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Forum.
5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
5.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Forum będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

