
REGULAMIN KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI
§1 Uwagi ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady 
korzystania z „Fotobudki” (dalej „Fotobudka”), zapewniającej 
możliwość nieodpłatnego wykonania zdjęcia w Fotobudce 
ustawionej w Sopocie w ramach BNP Paribas Kino Letnie 
Sopot Zakopane 2021 (dalej „Festiwal”), w okresie od dnia
1 lipca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r. oraz od dnia 1 lipca 
2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r.
2. Organizatorem Festiwalu jest firma Outdoor Cinema Ent. 
Sp. o.o. (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Warszaw-
ie, przy ulicy Noakowskiego 16 lok. 37, 00-666 Warszawa.
1. Do korzystania z Fotobudki uprawnieni są uczestnicy Festi-
walu (dalej „Uczestnicy” lub „Użytkownicy”). Użytkownik 
przebywając w Fotobudce powinien mieć założoną na twarz 
maseczkę lub przyłbicę ochronną, którą może zdjąć z twarzy 
jedynie na czas wykonania zdjęcia. 
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Fotobudki 
ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem specjalnie do 
tego celu pozostawionym przez Organizatora w widocznym 
miejscu w okolicy Fotobudki.
3. Użytkownik będzie miał możliwość dokonania wyboru 
layoutu zdjęcia (tj. tła, na którym widoczny będzie jego 
wizerunek utrwalony na zdjęciu). 
4. Warunkiem skorzystania z Fotobudki w sposób opisany w 
Regulaminie, jest dokonanie uprzedniej akceptacji Regu-
laminu (poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa wyświ-
etlanego na ekranie panelu dotykowego, zainstalowanego
w Fotobudce). 
5. Po dokonaniu wyboru layoutu (tj. tła zdjęcia) oraz akcep-
tacji Regulaminu w sposób opisany w ust. 4 powyżej,
Użytkownik powinien nacisnąć przycisk START wyświetlany 
na ekranie panelu dotykowego, a następnie od momentu 
naciśnięcia przycisku START do momentu wykonania zdjęcia 
Użytkownik ma 10 sekund, w trakcie których powinien 
ustawić się, celem wykonania zdjęcia.
6. Po wykonaniu zdjęcia zostanie ono automatycznie wyświ-
etlone na ekranie panelu dotykowego, zainstalowanego w 
Fotobudce. Zdjęcie wykonane w Fotobudce Użytkownik 
będzie miał możliwość przesłać na swój adres e-mail (Użyt-
kownik powinien wpisać ww. adres email przy użyciu klawia-
tury wyświetlanej na ekranie panelu dotykowego). 6. Po 
przesłaniu, zdjęcie wykonane w Fotobudce ulegnie skasowa-
niu, a panel dotykowy powróci do strony startowej.
§3 Odpowiedzialność
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Organizator odpowiada za 
organizacje Fotobudki zgodnie z niniejszym Regulaminem
i przepisami prawa.
2. Organizator oświadcza, że jest uprawniony z tytułu praw 
własności intelekturalnej do layoutów, które mogą posłużyć 
jako tła zdjęć wykonanych przez Użytkowników w ramach 
korzystania z Fotobudki na zasadach określonych w ninie-
jszym Regulaminie.

3. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w związku z 
korzystaniem Fotobudki działań sprzecznych z prawem i 
dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania zdjęć wyko-
nanych w ramach korzystania z Fotobudki w celach niezgod-
nych z prawem. W szczególności Użytkownik w związku z 
korzystaniem z Fotobudki nie może zamieszczać:
a. Materiałów lub symboli sprzecznych z prawem,
b. Materiałów lub symboli naruszających prawa osób 
trzecich, a w szczególności naruszających prawa własności 
intelektualnej lub dobra osobiste,
c. Wyrażeń powszechnie uznawanych za naganne moralnie, 
lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre 
obyczaje,
d. Materiałów i treści obscenicznych lub pornograficznych,
e. Materiałów i symboli propagujących przemoc lub dyskry-
minacje, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, 
etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne
f. Treści naruszających zasady etykiety,
g. Danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z 
prawem, w szczególności niedozwolone jest korzystanie z 
Fotobudki z użyciem cudzego adresu email oraz 
przesyłanie zdjęć wykonanych w Fotobudce na adres 
email nienależący do Użytkownika przesyłającego ww. 
zdjęcie.
4. Użytkownik gwarantuje, iż w sytuacji gdy zdjęcia wyko-
nane przez Użytkownika w Fotobudce, a następnie 
przesyłane przez niego na na adres email Użytkownika, zawi-
erały będą wizerunki osób trzecich towarzyszących Użyt-
kownikowi, będzie posiadał on zgodę ww. osób na wyko-
rzystnie ich wizerunków w sposób wskazany w niniejszym 
Regulaminie.
5. Użytkownik Fotobudki zobowiązany jest do:
a. Korzystania z Fotobudki w sposób zgodny z niniejszym 
Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, 
w tym poszanowaniem praw autorskich lub innych praw 
własności intelektualnej i dóbr osobistych osób trzecich, oraz 
z dbałością o zasady bezpieczeństwa związanego z epidemią 
wirusa COVID-19; 
b. Niewykorzystywania Fotobudki do celów politycznych
i komercyjnych, w tym do przesyłania przez Użytkownika
niezamówionej informacji handlowej;
6. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystywania layoutów 
zdjęć udostępnionych w Fotobudce wyłącznie jako tła zdjęć 
wykonywanych w Fotobudce. 
7. W razie nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przed-
stawiciele Organizatora uprawnieni są do wyproszenia Użyt-
kownika z Fotobudki oraz do odmowy wykonania przez 
Uczestnika zdjęć w Fotobudce.
8. Organizator uprawniony jest do skrócenia okresu wskaza-
nego w § 1 ust. 1 bez wskazywania przyczyny. 

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń.


