REGULAMIN STUDIO TELEWIZYJNEGO FABLABU KAMERA AKCJA!
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Studio telewizyjne Fablabu Kamera Akcja! znajduje się przy ul. Starej 4, 00-231 Warszawa i
jest prowadzone przez jednostkę m.st. Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa”.
Poniższy regulamin obowiązuje podczas odbywających się w studio warsztatów oraz
szkoleń dla dzieci i dorosłych, zorganizowanych i indywidualnych, a także podczas
każdorazowego pobytu w studio.
Udział w zajęciach i warsztatach w studio możliwy jest po dokonaniu mailowego zgłoszenia
na adres studio@mlodziezowa.tv , uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji oraz dostarczeniu
podpisanej zgody uczestnika lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział w
zajęciach wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i klauzulą o przetwarzaniu danych
osobowych.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodzica/opiekuna prawnego
wyrażoną na piśmie.
Na każdych zajęciach uczestnik bądź opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika
zobligowany jest do wypełniania listy obecności.
Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby, z
zastrzeżeniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych, chyba że instruktor wyrazi zgodę
na pracę innej liczby osób.
Uczestnicy mogą korzystać z wyposażenia studio tylko pod nadzorem instruktora lub po
uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Niedopuszczalne jest samodzielne pobieranie sprzętu z
magazynu bez wiedzy i zezwolenia instruktora.
Z wyposażenia studio należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzeń wrażliwych na
wszelkie uszkodzenia, w szczególności spowodowane upadkiem (kamery, aparaty,
obiektywy, lampy, dyski twarde itp.) oraz nie pozostawiać użytkowanego sprzętu bez
nadzoru.
Uczestnicy zajęć nie mogą:
- dokonywać jakichkolwiek modyfikacji oraz napraw sprzętu;
- modyfikować ustawień systemowych urządzeń;
- przenosić lub usuwać jakichkolwiek plików lub folderów znajdujących się na
nośnikach danych lub w pamięci komputerów i innych urządzeń, bez wyraźnej zgody
instruktorów; - instalować oraz usuwać oprogramowania.
Uczestnicy są zobowiązani do:
zachowania zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez instruktorów, a także do
stosowania się do ich poleceń i zaleceń oraz postanowień innych regulaminów
porządkowych studia;
poszanowania mienia, kulturalnego zachowania się względem innych uczestników
zajęć, instruktorów i pracowników;
zgłaszania instruktorom usterek i nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu i
oprogramowania niezwłocznie po ich zauważeniu.
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Uczestnicy warsztatów, a w przypadku osób nieletnich – ich opiekunowie prawni, ponoszą
odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe powstałe na skutek ich działań lub
zaniechań. Dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń instruktorów.
Miasto stołeczne Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ani
instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania regulaminu lub zaleceń instruktorów.
Do prac filmowych i fotograficznych stworzonych przez Uczestnika warsztatów/zajęć w
FabLab Kamera Akcja!, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r., autorzy udzielają m.st. Warszawie, z chwilą stworzenia utworu, w ramach posiadanych
praw do utworu, nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzania jego egzemplarzy każdą
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką
cyfrową, a także wprowadzania do pamięci komputera,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór, w tym
do wprowadzania go do obrotu, najmu oraz użyczania,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b, w tym do
publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania,
a także do publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
W ramach udzielonej licencji, m.st. Warszawa jest uprawnione do eksploatacji utworu w
systemie on-line, a także do korzystania z utworu przez końcowych użytkowników sieci,
sporządzania cyfrowego zapisu utworu, inkorporowania utworu do baz danych m.st.
Warszawa, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, wprowadzania utworu
do sieci informatycznej w sposób umożliwiający ich transmisję na żądanie przez końcowego
użytkownika, rozpowszechniania utworu w systemie on-line, łącznie z utrwaleniem ich w
pamięci RAM i wyświetlaniem na monitorze użytkownika końcowego, sporządzania
wydruków przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu
do stron internetowych Licencjobiorcy, a także do publicznego udostępnienia utworu dla
celów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych, w tym
w szczególności jako załącznik do składanego wniosku o takie dofinansowanie, a także do
publicznego udostępniania utworu w pozostałym zakresie, w tym do celów promocji
Licencjobiorcy, postępowań sądowych, konsultacji i szkoleń.
Licencja, o której mowa w pkt 14, jest udzielona na czas nieokreślony.
W ramach licencji, o której mowa w pkt 14, Licencjobiorca może wykorzystywać utwór na
całym świecie, na polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw
majątkowych do utworów.
Udzielanie przez m.st. Warszawę sublicencji jest dopuszczalne.
Autor udziela m.st. Warszawie z dniem udzielenia licencji, o której mowa w ust. 14,
bezwarunkowego, nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego prawa do wykonywania
zależnych praw autorskich do utworu, w tym do:
a. dokonywania w utworze wszelkich zmian i przeróbek;
b. wykorzystywania utworu w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami lub
innymi dziełami nie mającymi charakteru utworu,
wraz z możliwością udzielania zezwoleń osobom trzecim na dokonywanie ww. czynności.
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Licencja, o której mowa w pkt 14 ma charakter nieodpłatny. Nieodpłatne jest zarówno
udzielenie licencji, jak i udzielenie zezwolenia do wykonywania zależnych praw do
utworów.
Uczestnictwo w zajęciach FabLabu Kamera Akcja! oznacza akceptację regulaminu.

