REGULAMIN WYDARZENIA ROCZNEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2014-2020
pt. Hallo!Ahoj!Cześć! Europa na Trójstyku
1.maja 2019
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu Rocznym Programu
Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020 pt. Hallo!Ahoj!Cześć! Europa na Trójstyku, zwanym
dalej „Wydarzeniem” organizowanym w dniu 01.05.2019 w Porajowie po polskiej stronie
terenu trójstyku granic Czech, Republiki Federalnej Niemiec i Polski, zwanym dalej „terenem
wydarzenia”
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia przebywać
na terenie wydarzenia. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia
zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wydarzenie odbywa się na wolnym powietrzu i ma charakter obchodów 15lecia wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Przebieg Wydarzenia określa Program, który stanowi załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
4. Organizatorem Wydarzenia jest Wspólny Sekretariat PW Interreg Polska-Saksonia z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 81, zwany dalej „Organizatorem”, który jest jednostką
organizacyjną Centrum Projektów Europejskich z siedzibą Warszawie, ul. Domaniewska 39a.
5. Zewnętrzny wykonawca świadczy dla Organizatora usługi ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na czas trwania wydarzenia i usług towarzyszących na kwotę 300 tys. zł.
6. Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, z siedzibą ul.
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.
7. Równolegle w trakcie trwania wydarzenia odbywać się będą wydarzenia towarzyszące po
stronie czeskiej i niemieckiej trójstyku podmioty z Czech i Niemiec.
8. Niniejszy regulamin jest dostępny w punkcie informacyjnym na terenie wydarzenia oraz na
stronie organizatora www.plsn.eu.
9. W Wydarzeniu może wziąć udział każdy bez ograniczeń wiekowych. Wydarzenie ma charakter
otwarty.

10. Wstęp na Wydarzenie jest wolne od opłat.
11. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz innych
osób lub instytucji.
13. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
14. Organizacja wydarzenia będzie zabezpieczona przez ochotniczą straż pożarną, agencję
ochrony, policję oraz straż miejską, punkt pomocy medycznej. Węzeł sanitarny jest dostępny
po stronie czeskiej wydarzenia.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków
uczestników wydarzenia.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników
wydarzenia.
17. Uczestnik we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w
wydarzeniu, takie jak wyżywienie, nocleg, koszty podróży, ubezpieczenie itp.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym,
zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych oraz zmiany
programu Wydarzenia.
19. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, wszelkiego
wyposażenia znajdującego się na terenie wydarzenia,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie Wydarzenia,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie wydarzenia.
20. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
21. Na terenie wydarzenia możliwe jest skorzystanie z oferty gastronomicznej odpłatnie oraz na
podstawie wydanych przez Organizatora talonów. Jeden talon uprawnia do otrzymania
wymiennie 1 porcji warzywnego szaszłyka lub porcji zupy grochowej.

22. Ilość talonów jest ograniczona. Organizator zastrzega, że talony będą wydawane na początku
wydarzenia do wyczerpania.
§2
Przetwarzanie danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b 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 (dalej jako „RODO”) oraz art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Projektów Europejskich z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można sie skontaktować drogą
elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany
powyżej. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cpe.gov.pl
3. Wydarzenie będzie filmowane oraz fotografowane w celu realizacji działań promocyjnych i
informacyjnych w ramach wdrażania Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 20142020. Dane w postaci wizerunku uczestników mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane
poprzez programowe publikacje papierowe, stronę internetową i portale społecznościowe
Programu, prezentacje multimedialne Programu, jak również w formie zdjęć i nagrań
wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych Programu Współpracy
Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją Programu
Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
5. Jeśli będzie to konieczne dla organizacji wydarzenia, dane osobowe uczestników mogą być
udostępniane następującym grupom podmiotów:
▪ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, dla
których dostęp do wspomnianych danych jest konieczny dla prawidłowego
wykonywania obowiązków;
▪ odbiorcom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy
kontroli) lub umów (podmioty współpracujące przy obsłudze wydarzenia). Dane
osobowe będą przetwarzane do czasu ustania terminu możliwości ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od daty końcowego
rozliczenia pomocy technicznej w ramach Programu.

7. Dane osobowe w postaci wizerunku, które zostaną zarejestrowane podczas wydarzenia i
opublikowane na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych organizatorów
będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
8. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych
dotyczących swojej osoby; do przenoszenia danych osobowych dotyczących swojej osoby.

§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie regulaminu uczestnicy
zostaną powiadomieni.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Wrocław, 18.04. 2019

