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REGULAMIN IMPREZY EDUKACYJNO-NAUKOWEJ 

POD NAZWĄ VI SŁUPSKI FESTIWAL HISTORYCZNY 

 

 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

     — „służby informacyjne i organizacyjne” oznacza osoby powołane przez organizatora, które 

udzielają informacji o Festiwalu; osoby te posiadają identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, 

•„teren imprezy” oznacza teren należący do Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. 

Arciszewskiego 22a i ul. Bohaterów Westerplatte 64, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 

im. admirała floty Józefa Unruga Osiedle - Lędowo 1N 76-271 Ustka,  Urząd Miasta Ustka ul. 

Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka oraz Gminnym Centrum Kultury i 

Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4. 

•„uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie. 

 

§ 1 

• Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) wydany zostaje na potrzeby VI Słupskiego 

Festiwalu Historycznego (zwanego dalej „imprezą”).  

• Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Koło Naukowe Historyków Akademii 

Pomorskiej (zwanym dalej „organizatorem”) i dotyczy imprezy o nazwie „VI Słupski Festiwal 

Historyczny”, która odbędzie się w dniach 17-19 września 2020 r. na terenie należącym do 

Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a i ul. Bohaterów Westerplatte 64, 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga Osiedle - Lędowo 1N 

76-271 Ustka,  Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka 

oraz Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4. 

• Współorganizatorami wydarzenia jest Instytut Historii Akademii Pomorskiej, Centrum 

Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga, Miasto Słupsk, Miasto Ustka, 

Gmina Kobylnica oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. 

• Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na 

terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w 

czasie trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.  
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• Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie  

i korzystania przez nie z terenu oraz urządzeń, na którym przeprowadzana jest impreza.  

 

§ 2 

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.  

 

§ 3 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

       — broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (z wyjątkiem grup rekonstrukcyjnych i  

pracowników muzeów, których broń stanowi część ekspozycji jako eksponat i jest odpowiednio 

zabezpieczona), 

 — materiałów wybuchowych i pirotechnicznych (z wyjątkiem grup rekonstrukcyjnych), 

— materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

— środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,                   

— innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie. 

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt. Zakaz nie obejmuje osób 

niewidomych i ociemniałych, których pies jest przewodnikiem (psem asystującym). 

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym 

gastronomicznej) lub innej zarobkowej. Przepisy nie dotyczą osób uprawnionych do prowadzenia 

działalności handlowej i usługowej przez organizatora lub przez współorganizatorów. 

4. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu oraz jego otoczenia, a także wszelkich urządzeń 

znajdujących się na terenie imprezy. 

5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

— nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających, 

— posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe i inne podobnie działające, 

 — zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku imprezy, 
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6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych i 

informacyjnych. 

 

§ 4 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo i porządek podczas trwania imprezy osobom obecnym 

na jej terenie poprzez m.in.: 

      — służby porządkowe i służby informacyjne, 

      — udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego, 

      — zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

2. Organizator uprawniony jest do utrwalenia obrazu i dźwięku imprezy, a w szczególności 

zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących.  

3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów archiwalnych. Wizerunek osób 

przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla 

celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

4. Organizator oświadcza, że zna rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów 

oraz zna zasady ich użycia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z 

uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, stanu wyższej 

konieczności, itp. bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany z tego 

tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty. 

 

§ 5 

Niniejszy regulamin jest dostępny: 

• w Sekretariacie Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

• u organizatora I, II i III dnia VI Słupskiego Festiwalu Historycznego, 

• na stronie internetowej wydarzenia – www.slupskifestiwalhistoryczny.info oraz 

www.dziejemorza.com.  

 

§ 6 

Regulamin obowiązuje w czasie trwania Festiwalu. 

 

http://www.slupskifestiwalhistoryczny.info/
http://www.dziejemorza.com/
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 

22a, 76-200 Słupsk. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 

pomocą adresu e-mail: inspektor@apsl.edu.pl . 

 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w 6. Edycji Słupskiego 

Festiwalu Historycznego, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji wydarzenia 

naukowego, udokumentowania jego przebiegu oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach 

naukowych przez Akademie Pomorską w Słupsku w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.  Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej 

„RODO",  w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668) oraz realizowaną przez uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie 

działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju 

społecznym oraz tworzeniu  gospodarki opartej na innowacjach. 

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych  

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu 

naukowym będą przetwarzane przez okres przechowywania przez uczelnię dokumentacji 

finansowo-księgowej i sprawozdawczej dotyczącej tego wydarzenia. 

 

5. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
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6. Odbiorcy danych 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

 

8. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany 

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza 

RODO. 

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania wydarzenia naukowego, będą wykonywane 

w jego trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do 

Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz organizatorów i partnerów 6. Edycji Słupskiego Festiwalu 

Historycznego. 

 

 

  


