REGULAMIN WYDARZENIA – PROMOCJA SERIALU „RÓD SMOKA” PRODUKCJI PLATFORMY
HBO MAX W POLSCE
Celem niniejszego regulaminu (dalej zwanym „Regulaminem”) jest zapewnienie
bezpieczeństwa osób uczestniczących w Wydarzeniu (zwanych dalej „Uczestnikami”),
poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z terenu, na
którym będzie odbywało się Wydarzenie, a także z przygotowanej przez Organizatora
infrastruktury Wydarzenia.
1. ORGANIZATOR: MINISTRY OF CREATIVITY, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-849, ul.
Krasnowolska 58k, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000563222 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; NIP 951-23-94-426,
zwana dalej: „Organizatorem”.
2. „Wydarzenie” – oznacza event związany z ekspozycją HBO MAX w Polsce związaną z
promocją serialu „Ród Smoka”, który odbędzie się w dniach 19.09-25.09.2022 września
2022 r w Krakowie, w obrębie muru kleszczowego oraz w Smoczej Jamie.
3. Wydarzenie ma charakter otwarty.
4. Z uwagi na prezentowane treści (postaci i odgłosy smoków, mroczna muzyka, itp.)
Wydarzenie jest przeznaczone dla odbiorców powyżej 9 roku życia. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wpływ prezentowanych treści na osoby, które nie ukończyły 9 roku i
biorą udział w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność ich opiekunów prawnych.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich osób biorących udział w
Wydarzeniu. Udział w Wydarzeniu oznacza obecność osoby fizycznej na terenie Wydarzenia w
trakcie trwania Wydarzenia. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, jednakże
konieczna do udziału w Wydarzeniu. Uczestnik, poprzez udział w Wydarzeniu, oświadcza, że
zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz z Regulaminem dotyczącym zwiedzania Wzgórza
Wawelskiego i w pełni akceptuje treść obu Regulaminów.
Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się na terenie muru kleszczowego
oraz w Smoczej Jamie.
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Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu za zgodą osób, które sprawują nad
nimi opiekę (rodzic/pełnoletni opiekun) i na wyłączną ich odpowiedzialność. Za szkody
wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowi prawni.
Uczestnicy mogą poruszać się jedynie po terenie udostępnionym im przez Organizatora.
Teren Wydarzenia jest monitorowany i zabezpieczany przez pracowników ochrony oraz przez
obsługę Organizatora.
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik uczestniczy w
Wydarzeniu na własne ryzyko i odpowiedzialność, akceptując treści udostępniane przez
Organizatora.
6. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
a. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe,
c. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zaleceń Organizatora oraz służb
porządkowych. Organizator nie odpowiada za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania
przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń i zarządzeń służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek Wydarzenia.
8. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani
są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych
na Wydarzeniu, a w szczególności do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
oraz Regulaminu dotyczącego zwiedzania Wzgórza Wawelskiego.
9. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji
Wydarzenia oraz platformy HBO MAX. W związku z udziałem w Wydarzeniu przez Uczestnika,
wizerunek Uczestnika może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnictwo
w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w imieniu własnym oraz
swoich podopiecznych, wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnienie/udostępnianie
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jego danych osobowych - w tym wizerunku - w czasie trwania Wydarzenia, oraz na
rozpowszechnianie/udostępnienie jego danych osobowych, w szczególności wizerunku po
zakończeniu Wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Wydarzenia oraz
platformy HBO MAX w mediach społecznościowych, środkach masowego przekazu, jak
również w materiałach reklamowych, promocyjnych i konkursowych. Uczestnik Wydarzenia
zrzeka się wszelkich roszczeń obecnych i przyszłych względem Organizatora oraz podmiotów
z grupy Warner Media, z tytułu utrwalenia i/lub wykorzystana (rozpowszechnienia/
udostępnienia) jego wizerunku, głosu i wypowiedzi (w tym dla uniknięcia wszelkich
wątpliwości, wizerunku, głosu i wypowiedzi osoby pozostającej pod jego pieczą i biorącej
udział w Wydarzeniu za jego zgodą zgodnie z postanowieniami Regulaminu), dla celów
dokumentacji, promocji oraz reklamy Wydarzenia oraz platformy HBO MAX.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem
przez Uczestników wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania
Wydarzenia oraz ewentualnych skutków związanych z takim zakażeniem przez Uczestnika.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione bez nadzoru przez
Uczestnika na terenie Wydarzenia.
12. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.
13. Na terenie Wydarzenia dozwolone jest rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub
nagrywanie, za wyjątkiem stref niedostępnych dla Uczestników, które zostaną odpowiednio
oznaczonych.
14. Uczestnicy nie stosujący się do poleceń obsługi Organizatora lub stwarzający zagrożenie
dla innych uczestników, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia.
15. Zabrania się:
a. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia (nie dotyczy psów
przewodników i innych zwierząt pracujących),
b. wnoszenia na teren Wydarzenia napojów alkoholowych,
c. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
d. niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia,
e. niszczenia infrastruktury Wydarzenia,
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f.

wnoszenia na teren Wydarzenia płynów łatwopalnych, materiałów wybuchowych i
pirotechnicznych
g. wnoszenia na teren Wydarzenia broni i niebezpiecznych narzędzi,
h. samodzielnego odtwarzania utworów muzycznych na terenie Wydarzenia,
i. organizowania w miejscu Wydarzenia jakichkolwiek nieformalnych spotkań, wieców i
zgromadzeń,
j. organizowania w miejscu Wydarzenia, bez zgody Organizatora, jakiejkolwiek
działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej,
k. wchodzenia do obiektów, które nie są przeznaczone do użytku przez Uczestników
Wydarzenia.
16. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
lub osoby znajdujące się pod jego opieką/pieczą na terenie, na którym odbywa się
Wydarzenie, w stosunku do innych Uczestników Wydarzenia jak i w stosunku do
Organizatora, oraz innych osób trzecich w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa.
17. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin dotyczący zwiedzania Wzgórza Wawelskiego jest
dostępny:
a. przy wejściu na teren Wydarzenia
b. na stronie internetowej www.wawel.krakow.pl
Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w miejscach wskazanych w pkt 17 pkt a. i b.
18. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności
z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa Uczestnikom w trakcie trwania Wydarzenia.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny. Organizator nie
będzie wówczas zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
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