REGULAMIN
uczestnictwa
w Festiwalu Sztuka Szuka Malucha
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy uczestnictwa w 10. Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki dla Najnajmłodszych Sztuka Szuka Malucha, nazywanym dalej „Festiwalem”,
organizowanym przez Art Fraction Foundation i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, zwanych dalej
„Organizatorami”.
2. Uczestnikiem jest każda osoba uczestnicząca w Festiwalu, tj. dziecko, rodzic, prawny opiekun czy
pozostałe osoby, zwane dalej „Uczestnikiem”.
3. Regulamin reguluje stosunki powstałe pomiędzy Uczestnikami a Organizatorami w związku z
uczestnictwem w Festiwalu.
4. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronie www.sztukaszukamalucha.pl oraz w Punkcie Informacyjnym
Festiwalu na Scenie Wspólnej w Poznaniu.
5. Uczestnicy małoletni biorą udział w Festiwalu za zgodą i na odpowiedzialność rodziców,
opiekunów prawnych lub innych osób do tego upoważnionych. Za Uczestnika małoletniego
występuje i podejmuje wszelkie decyzje rodzic lub opiekun prawny.
II. Odpowiedzialność Organizatorów względem Uczestników.
1. Uczestnictwo osób małoletnich w Festiwalu nie jest równoznaczne z podjęciem się przez
Organizatorów umownego nadzoru nad osobami małoletnimi. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez małoletniego, ani za szkodę na osobie
małoletniego, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
2. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom opieki medycznej, ani ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
3. Rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby do tego upoważnione zobowiązane są, w razie
potrzeby, do poinformowania Organizatorów o stanie zdrowia Uczestnika, w tym również
informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych zagrożeniach zdrowia i życia, które mogą
u Uczestnika wystąpić, a które mają związek ze specyfiką Festiwalu.

4. Uczestnictwo w Festiwalu nie kreuje zobowiązania Organizatorów do przechowania rzeczy i nie
przenosi na Organizatorów odpowiedzialności za osobiste rzeczy Uczestników, chyba że
odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
III. Prawa autorskie oraz wizerunek Uczestników.
1. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatorów z utworów stworzonych przez
Uczestnika w związku z Festiwalem. Zgoda taka jest równoznaczna z udzieleniem Organizatorom
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie tych utworów w celach informacyjnych i
promocyjnych związanych z działalnością Centrum Sztuki Dziecka i Art Fraction Foundation na czas
nieoznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania utworów, zapisu na dowolnym
nośniku oraz dokonywania opracowań utworu (wykonywanie praw zależnych). W przypadku osób
małoletnich zgody takiej udziela rodzic lub opiekun prawny małoletniego.
2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem nieodpłatnego zezwolenia na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu oraz publikowanie
wizerunku Uczestnika. Organizatorzy Festiwalu nie będą wykonywać ani publikować portretów
Uczestników.
IV. Przebieg Festiwalu.
1. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP
oraz postanowień niniejszego Regulaminu i zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób.
2. W toku Festiwalu zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych
używek, przebywania po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
3. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Organizatorów.
4. Korzystanie z wszelkich materiałów i narzędzi Organizatorów jest dozwolone wyłącznie za zgodą
Organizatorów. Dzieci mogą korzystać z materiałów i narzędzi jedynie pod opieką dorosłego
opiekuna.
5. Każde uszkodzenie narzędzia lub sprzętu należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom.
6. Rodzic lub opiekun prawny odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez Uczestnika.
7. Organizatorzy mają prawo usunąć z Festiwalu osoby zachowujące się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych.

8. Spóźnieni Uczestnicy nie będą wpuszczani na wydarzenia, gdyż przeszkadza to wykonawcom
oraz rozprasza uwagę widzów.
V. Bilety.
1. Wstęp na poszczególne wydarzenia możliwy jest jedynie za okazaniem biletu lub zaproszenia.
Zakupione bilety można wykorzystać tylko w dniu i na godzinę określoną na bilecie. Każdy widz
musi mieć własny bilet (bez względu na wiek: dziecko, rodzic, opiekun)
2. Bilety na wszystkie wydarzenia (warsztaty i wydarzenia artystyczne) można zakupić
za pośrednictwem portalu Bilety24. System Bilety24 pobiera dodatkową opłatę w wysokości 1 zł.
3. W Centrum Informacji Miejskiej (ul. Ratajczaka 44) dostępne są tylko bilety na wydarzenia
artystyczne (bilety na warsztaty są w CIMie niedostępne)
4. Ceny biletów podane są przy opisie każdego z wydarzeń.
5. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą biletów nie objęte niniejszym Regulaminem regulowane
są regulaminem portalu www.bilety24.pl.
7. Liczba biletów na poszczególne wydarzenia jest ograniczona i ze względu na bezpieczeństwo oraz
komfort Uczestników nie ma możliwości, aby została ona zwiększona.
8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani reklamacjom.
9. Honorujemy Kartę Rodziny Dużej udzielając 50% rabatu jej posiadaczom.

