REGULAMIN IMPREZY „MAŁY OCH!”
1. Niniejszy regulamin dotyczy imprezy „Mały Och!”, organizowanej przez Łowicki Ośrodek Kultury z siedzibą
w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20 zwany dalej „organizatorem”, w dniach 20–30 stycznia 2014 roku.
Celem regulaminu jest ustalenie zasad uczestnictwa
w imprezie.
2. Impreza ma charakter bezpłatny. Wstęp na poszczególne
punkty imprezy możliwy jest wyłącznie za okazaniem wejściówek, wydawanych przez organizatora w kasie, codziennie od dnia 11 stycznia 2014 roku, w godzinach 17.3020.00.
3. Bezpłatne wejściówki przysługują osobom indywidualnym
i nie dotyczą grup zbiorowych. Jednorazowo można pobrać maksymalnie 3 wejściówki (więcej po okazaniu karty
3+) na daną imprezę. Organizator zastrzega sobie prawo
nie wpuszczenia na imprezę osób bez obowiązujących
wejściówek.
4. W przypadku wyjazdu do Warszawy w dniu 24 stycznia
2014 roku w ramach imprezy, rodzic bądź opiekun prawny
zobowiązany jest pobrać i wypełnić czytelnie formularz
zgody na wybrany wyjazd. Formularz jest do odbioru
w kasie obiektu i na stronie internetowej www.lok.art.pl. Limit miejsc na wyjazd wynosi 45 osób i decyduje kolejność
zgłoszeń. Przedział wiekowy uczestników wynosi 7 - 12 lat.
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a
także podporządkować się poleceniom organizatora.

6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc,
na które otrzymali wejściówki oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy
przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację,
transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją w których zostanie wykorzystane
nagranie imprezy.
8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie imprezy.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
programie imprezy.
11. Wszelkich informacji udzielają przedstawiciele organizatora.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.lok.art.pl oraz w siedzibie Organizatora.
13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2014 roku.

