Regulamin imprez organizowanych przez Restaurację Solidaris

§1
Zasady ogólne
1. Restauracja Solidaris nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej, jest to
impreza wyłącznie dla osób, które wcześniej dokonały rezerwacji stolika i osób
posiadających bilet.
2. Za sprawdzanie listy gości, odpowiedzialny jest recepcjonista lub selekcjoner, który ma
prawo, legitymować wszystkie osoby wchodzące na teren hotelu poprzez dowód
osobisty, prawo jazdy, legitymację studencką lub paszport.
3. Selekcjoner/ ochroniarz ma prawo odmówić wstępu osobie na imprezę, między innymi
z następujących powodów:
a) wyraźne upojenie alkoholowe
b) wyraźny wpływ narkotyków
c) agresywne, niekulturalne bądź aroganckie zachowanie, względem innych gości lub
obsługi.
d) nieodpowiedni wiek (wstęp przysługuje osobom od 21 roku życia)
e) nieodpowiedni ubiór- absolutny zakaz wstępu mają osoby w odzieży typowo
sportowej, odzież z logo lub znakami klubów sportowych, odzież z hasłami nawołującymi
do agresji, z hasłami rasistowskimi lub ksenofobicznymi, odzież brudna lub zniszczona.
Selekcjoner/ ochroniarz ma prawo odmówić osobie wstępu bez podania przyczyny.
4. Prosimy o pozostawienie w szatni wierzchniej odzieży. Po jej oddaniu osoba otrzymuje
plastikową zawieszkę z numerem wieszaka, na którym wiszą jej rzeczy. Za zagubienie /
zniszczenie zawieszki obowiązuje opłata - 50zł. W sytuacji w której numerek się znajdzie,
opłata jest zwracana.
Hotel Solidaris nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w kurtkach lub torebkach
przedmioty. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
5.Wstęp na teren imprezy jest płatny. Płatność następuje po skorzystaniu z szatni - w
hotelowej recepcji. Po dokonaniu płatności, każdy otrzymuje opaskę którą przed
wejściem do sali należy założyć na prawą rękę, oraz okazać ją na każde wezwanie
pracownika ochrony. Ochrona ma prawo do sprawdzenia zawartości wnoszonych toreb/
torebek na teren imprezy.

6.Zakazuje się wnoszenia na teren imprezy napojów i jedzenia, broni, noży, materiałów
pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków
odurzających.
7.Każda butelka alkoholu dostępna w barze hotelu Solidaris jest specjalnie oznakowana.
W razie stwierdzenia przez obsługę hotelu butelki nieoznakowanej na terenie imprezy
(niepochodzącej z hotelowego baru). Osoby przy danym stoliku/ w danej grupie osób
będą zobowiązane do zapłacenia „korkowego” w wysokości 300% rynkowej ceny danej
butelki (u kierownika baru). W razie braku zapłaty osoby będą wyproszone w z hotelu w
trybie natychmiastowym.
9.Wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, na tarasie
można palić jedynie przy stolikach przy których są rozłożone popielniczki.

§2 Bezpieczeństwo

1. Dla bezpieczeństwa gości hotel prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na
monitoringu terenu imprezy przy pomocy kamer przemysłowych oraz ochronie gości przy
pomocy profesjonalnych pracowników ochrony posiadających odpowiednie
identyfikatory.
2. Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i wnoszonych na
teren hotelu przedmiotów, wydawania gościom poleceń dotyczących usprawnienia
przepływu ludzi przez teren imprezy, ewakuacji, etc.
3. W przypadku łamania prawa, regulaminu hotelu, regulaminu imprezy lub niszczenia
mienia hotelu pracownicy ochrony są uprawnieni do podjęcia decyzji o opuszczeniu przez
gościa imprezy terenu hotelu, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej
o drastyczne łamanie prawa, do czasu przekazania podejrzanej osoby do przyjazdu
policji.
4. Goście hotelu mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników Restauracji
SOLIDARIS.

§3
Warunki końcowe
1. Wstęp na imprezę oznacza ZGODĘ UCZESTNIKA na wewnętrzne przetwarzanie jego
danych osobowych w celach marketingowych oraz bezpłatne wykorzystanie jego
wizerunku przez organizatora do celów marketingowych zgodnie z rozporządzeniem
RODO.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) dostępne są w hotelowej
recepcji.
Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych
celów proszone są o zgłoszenie tego faktu osobie robiącej zdjęcie podczas imprezy.
2. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie
podwyższonego hałasu.
3. Osoby dokonujące zakupu biletu lub osoby zainteresowane zakupem biletu, mają w
obowiązku zapoznać się z regulaminem. Po złamaniu regulaminu, argument braku
znajomości regulaminu nie będzie brany pod uwagę.
4.Zakup biletu jest równo znaczy z zaakceptowaniem regulaminu.
Wszelkie informacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania hotelu podczas
Dancingu przyjmowane są pod numerem telefonu 697547551

§4
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Solidaris Sp. z o.o.
2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
poprzez maila adamb@solidaris.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym
osobom
lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi
przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym
podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe
uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania
materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjno – marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem.

4. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
5. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności
poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach
internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach
przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany
przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu
jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do
wynagrodzenia.
6. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Organizatora nie wyraża zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to
pisemnie Inspektorowi ochrony danych. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne
dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.

