
REGULAMIN WYDARZENIA 

„LELLEK  - kino samochodowe” 

15 października 2022 r. 

 

Miejsce: parking przy Salonie Lellek Opole, ul. Opolska 2c, 45-960 Opole 

 

1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Opolskie Lamy, ul. Wojska Polskiego 2-4/82, 45-863 Opole, 
NIP: 7542988098. LELLEK sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Opolska 2c, NIP: 991-37-47-36 jest 
Partnerem wydarzenia oraz administratorem danych osobowych, w tym wizerunku Uczestników 
Wydarzenia. 

2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich uczestników i osoby 
przebywające na terenie wydarzenia jakim jest LELLEK - kino samochodowe w terminie 15 października 
2022 r. na terenie parkingu przy Salonie Lellek Opole (ul. Opolska 2c, 45-960 Opole), którego 
organizatorem jest Stowarzyszenie Opolskie Lamy zwane dalej „Organizatorem. 

3. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie Organizatora: www.opolskielamy.pl oraz Partnera 
wydarzenia LELLEK sp. z o.o: www.lellek.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, odwołania lub przerwania 
Wydarzenia w poniższych sytuacjach: 

a) w przypadku działania siły wyższej (termin siła wyższa rozumiany jest jako: pozostające poza 
kontrolą organizatora zdarzenia, na które Organizator nie miał żadnego wpływu, których Organizator 
nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają przebieg Wydarzenia, tj. 
w szczególności wojna, rewolucja, zamieszki, epidemie, embarga, mobilizacja, wprowadzenie 
zakazu organizowania imprez lub  zgromadzeń masowych przez organy administracji państwowej, 
klęski żywiołowe jak trzęsienie ziemi, pożar, burza, powódź, huragan, wiatr, tornado lub inne szkody 
spowodowane przez przyrodę)  

b) w przypadku wydanych przez organy władzy publicznej decyzji lub aktów prawnych wynikających z 
ogłoszonego stanu epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. wirusem SARS-COV-2, 
wprowadzających ograniczenia lub zakazy w zakresie organizacji Wydarzenia 

5. Wstęp na teren Wydarzenia jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających potwierdzenie przesłane 
Uczestnikowi drogą sms przez Partnera wydarzenia. Wstęp dla osób posiadających potwierdzenie wstępu 
jest bezpłatny. 

6. Liczba miejsc parkingowych (a tym samym liczba pojazdów Uczestników) dla pojazdów, jakimi dotrą na 
miejsce Wydarzenia Uczestnicy Wydarzenia jest ograniczona i określona przez Organizatora. 

7. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy jest przez oznakowaną bramę wjazdową. Organizator weryfikuje 
potwierdzenia wstępu Uczestników. 

8. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do postępowania zgodnie z poleceniami Organizatora w kwestii 
rozlokowania samochodów Uczestników w poszczególnych strefach parkingowych. Uczestnicy 
Wydarzenia mają obowiązek zajęcia miejsca parkingowego przewidzianego dla jednego pojazdu, zgodnie 
z wyznaczonymi liniami i w taki sposób, by umożliwić komfortową widoczność ekranu Uczestnikom 
parkującym w pobliżu lub za danym pojazdem. 

9. Nie ma możliwości wstępu na teren Wydarzenia pieszo lub pojazdami innymi niż zgłoszony przez 
Uczestnika na etapie rejestracji. 

10. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, 
materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo 
niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu oraz 
jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie 
Wydarzenia.  

11. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo wstępu na teren Wydarzenia w dniu odbywania się projekcji filmowej 
od godziny 18:00 do momentu zakończenia projekcji, a następnie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki 
opuścić miejsce Wydarzenia. 

12. Uczestnicy Wydarzenia po zaparkowaniu samochodu na wyznaczonym przez Organizatora miejscu 
zobowiązani są do: 
- wyłączenia świateł (poza sytuacją, gdy o ich włączenie prosi Organizator) 
- wyłączenia silnika i pozostawienia samochodu na tzw. „biegu” 
- stosowania zakazu ponownego uruchamiania silnika i przemieszczania się po wyznaczonym terenie 

Wydarzenia, z wyjątkiem sytuacji wyjazdu z terenu Wydarzenia. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić 
miejsce Wydarzenia w trakcie trwania projekcji filmowej, nie będzie ponownie wpuszczony na jego teren. 

- stosowania zakazu używania sygnałów dźwiękowych uniemożliwiających innym Uczestnikom 
Wydarzenia komfortowy udział w Wydarzeniu. 

- pozostawania w samochodach przez cały czas trwania Wydarzenia. Jedynym wyjątkiem jest możliwość 
skorzystania z toalety znajdującej się w salonie. 



13. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby 
promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na 
wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć samochodu w mediach elektronicznych, drukowanych i 
społecznościowych. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za 
zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika 
podczas pobytu w Wydarzeniu. 

15. Teren, na którym odbywa się Wydarzenie, jest objęty systemem monitoringu, pozwalający na rejestrację 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania 
osób i pojazdów w niej uczestniczących. 

16. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia. 
 


