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REGULAMIN II EŁCKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO „KINOTERAPIA” 
30.09.-01.10.2021 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia organizowanego przez Ełckie Centrum Kultury, z siedzibą 
w Ełku, przy ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk. 
 
2. Celem Festiwalu jest promocja polskiej i zagranicznej sztuki filmowej w Ełku.  

 
3. Przez festiwal rozumie się wszelkie wydarzenia (m.in. spotkania autorskie, seanse filmowe,  

warsztaty, działania animacyjne, koncerty) organizowane w jego ramach. 

4. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na II EFF „KinoTerapia” organizowany przez Ełckie 
Centrum Kultury, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać. 
 

5.Na terenie festiwalu mogą przebywać uczestnicy, którzy według swojej najlepszej wiedzy nie są 

osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  

 

6. W przestrzeniach festiwalowych obowiązuje limit miejsc ustalony przez Organizatora.  

7. Wymagane jest zachowanie przez uczestników odstępu między sobą, wynoszącego co drugie 

miejsce w danym rzędzie.  

8. W trakcie wydarzeń nie wolno bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać 

projekcji filmowych, koncertów lub spotkań z twórcami, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy 

i zgody organizatora.  

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań 

wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także 

uczestnicy imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. 

Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich 

możliwych polach emisji.  

10. Osoby uczestniczące w festiwalu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegania zakazu: 

- posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrać bezpieczeństwu innych uczestników festiwalu; 

- posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych; 

- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych; 

- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych; 
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11. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczone na teren festiwalu.  

 

12. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu lub usunięcia z terenu 

festiwalu osób nieprzestrzegających regulaminu.  

 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.  

 

14. Wizerunek osób przebywających na festiwalu może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniony dla celów transmisji, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc 

udział w festiwalu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda 

obejmuje wykorzystani i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem 

dowolnego medium.  

 

15. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje 

podejmuje organizator.  

 

16. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności z uwagi na 

potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu festiwalu oraz bezpieczeństwa jego uczestnikom.  

 

17. Wejście na teren wydarzenia oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu. 

 

18. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kino.elk.pl 
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