REGULAMIN IMPREZY
Nazwa Imprezy: Koncert ZÓŁĆ
Miejsce:Klubokawiarnia Recepcja, ul. Ruska 46A, Wrocław
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Imprezy jest Strefa Kultury Wrocław , ul. Świdnicka 8b 50-067 Wrocław.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest
Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
4. Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei
politycznych lub społecznych.
5. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
§ 2 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Impreza odbywa się w dniu 28.10.2021 roku we Wrocławiu na terenie klubokawiarni Recepcja (ul.
Ruska 46A)
2. Impreza ma charakter klubowy
3. Impreza odbywa się w godzinach 20:00- 21:00
4. Teren Imprezy obejmuje przestrzeń lokalu klubokawiarni „Recepcja”. Do strefy koncertowej nie
można wnosić jedzenia ani picia.

§ 3 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY
1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest:
a. zakupienie biletu na wydarzenie
b. zapoznanie się i przestrzeganie ogólnego regulaminu imprezy dostępnego na stronie
internetowej www.strefakultury.pl
2. Zakupione biletymożesz wydrukować, jak również zachować na urządzeniach elektronicznych w
formacie, który umożliwi ich skanowanie.
3. Wszystkie bilety będą przy wejściu na teren festiwalu wymieniane na opaski, które są podstawą do
przemieszczania się po terenie koncertu. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zerwanie lub
uszkodzenie opaski jest równoznaczne z utratą jej ważności.
4. Osoby małoletnie w wieku do lat 10 mają prawo wstępu na festiwal bez konieczności posiadania
biletu/karnetu jednakże wstęp możliwy jest tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego, który
posiada bilet lub karnet na Imprezę.
5. Osoby małoletnie, które posiadają bilet lub karnet, ale nie ukończyły lat 18 mogą uczestniczyć w
Imprezie tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która bierze za małoletniego pełną
odpowiedzialność, na podstawie oświadczenia.
6. Osoby, które ukończyły 16 lat uczestniczą w imprezie na podstawie własnego biletu, karnetu i na
własną odpowiedzialność.
7. Oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią podpisane przez opiekuna należy
przedłożyć w kasie, która zlokalizowana jest przy wejściu na teren Imprezy (ul. Ruska46A
8. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, o ile osoba taka potrzebuje pomocy osoby
wspierającej, to osoba wspierająca ma prawo do wstępu na Imprezę na podstawie własnego biletu
zakupionego w cenie 1,00 zł. Bilet osoby z niepełnosprawnością uprawnia jedną osobę wspierającą
do zakupu biletu w cenie 1,00 zł, na którego podstawie ma ona prawo do wejścia na teren festiwalu i

towarzyszenia osobie z niepełnosprawnością. Każdej osobie z niepełnosprawnością może
towarzyszyć tylko jedna i ta sama osoba wspierająca przy każdym wejściu na teren festiwalu.
Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osób wspierających osoby poruszające się
na wózkach z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności, a także z innymi niepełnosprawnościami
w stopniu znacznym. Stopień niepełnosprawności, o którym mowa powyżej, powinien być
potwierdzony orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z
dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość) lub ważną legitymacją osoby
niepełnosprawnej (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość). Weryfikacja
uprawnienia odbywa się przy wejściu na teren Festiwalu. W przypadku braku w/w dokumentów lub
ich niezgodności bilet nabyty przez osobę z niepełnosprawnością uprawnia do wstępu na Imprezę
wyłącznie osobę z niepełnosprawnością, a osoba wspierająca zobowiązana jest zakupić własny bilet
w normalnej cenie, bez prawa do w/w zniżki. Wchodząc na teren festiwalu i po pozytywnej
weryfikacji dokumentów, o których mowa powyżej, osoba z niepełnosprawnością i jej osoba
wspierająca,
otrzymują
odrębne
opaski.
9. Na teren Imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba, która
spełnia warunki zapisane w § 3 pkt 1-8 oraz:
1.jest trzeźwa,
2. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu imprezy,
4. posiada dokument tożsamości,
5. nie posiada żadnych prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych;
6. znajduje się na liście autoryzowanej przez władze organizatora;
7. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub będące w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem innych środków odurzających oraz osoby mogące spowodować zagrożenie
epidemiologiczne, nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy
8.Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator,
miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz przedmiotów, które mogłyby
być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych. Zabronione jest wnoszenie i
spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających jak również wnoszenie
opakowań szklanych, metalowych, plastikowych. Złamanie tego zakazu może skutkować
nałożeniem kary porządkowej w wysokości 500 zł.
9.Wszyscy Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
a. bezwzględnego wykonywania poleceń przedstawicieli organizatora posiadających identyfikatory
oraz umundurowanych i nieumundurowanych służb ochrony;
b. przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
c. nie nagrywania występów artystycznych.
10. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Imprezy może wezwać
uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad
uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie
dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
11. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim
prawodawstwem.
12. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
13. Zabronione jest zanieczyszczanie terenu na którym odbywa się Impreza.
14. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone
w mieniu Organizatora.
§4 POSTANOWIENIA SPECJALNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZY W REŻIMIE
SANITARNYM ZWIĄZANYM Z EPIDEMIĄ COVID – 19.
1.

W wydarzeniu mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, duszność,
ogólne zmęczenie, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni. W przypadku
stwierdzenia powyższego stanu należy swój udział w Imprezie odwołać.

2. Osoba, u której stwierdza się objawy wymienione w ust.1 w trakcie lub po Imprezie,
zobowiązana jest poinformować Organizatora o tym fakcie, a o ile objawy wystąpią przed
Imprezą, odwołać swoje uczestnictwo w Imprezie.
3. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w Imprezie, w momencie jej
rozpoczęcia lub w trakcie Imprezy wskazanych w ust.2 objawów, Organizator ma prawo
odmówić dopuszczenia uczestnika do udziału w Imprezie, nawet po jego przybyciu na miejsce
Imprezy/czytania.
4. Z uwagi na ryzyko nie zachowania w trakcie koncertu, wymaganego prawem dystansu
społecznego, każdy z uczestników koncertu jest do zapewnienia we własnym zakresie
indywidualnych środków ochrony w postaci maseczki zakrywającej okolice ust i nosa.
Niezależnie od wymogów powszechnie obowiązującego prawa, maseczki należy założyć i nosić
je w toku Imprezy.
5. Przed wejściem i w trakcie przebywania na terenie Imprezy/ czytania, każdy w uczestników
ma możliwość skorzystania z zapewnionych przez Organizatora płynów dezynfekujących,
które udostępnione są w miejscach specjalnie oznaczonych przez Organizatora
6. Uczestnicząc w Imprezie każdy uczestnik na własną odpowiedzialność zobowiązany jest
ocenić sytuację, własny stan zdrowia i ryzyko zakażenia COVID – 19, przyjmując do
wiadomości, iż mimo zachowania wymaganego reżimu sanitarnego, Organizator nie może
zagwarantować uczestnikom całkowitego zniwelowania ryzyka zakażenia, a w związku z tym
uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy lub zmiany jej terminu, w razie
zaostrzenia rygorów sanitarno– epidemiologicznych w związku z epidemia COVID– 19

§ 5UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora.
2. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i
rekompensaty.
3. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie na terenie przeznaczonym do
konsumpcji tj. w strefie pikniku i zakupionego od sprzedawców w tej strefie.
4. Organizator może odmówić wstępu na teren Imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie:
broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych),
materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów
rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.
5. Organizator może poddać kontroli osoby wchodzące na teren odbywania Imprezy oraz ich bagaż,
przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
6. Organizator ma prawo odmówić wejścia na Imprezę lub usunięcia z Imprezy osoby zasłaniające
swój wizerunek w sposób bezpośredni lub pośredni, przy zastosowaniu takiego rodzaju nakrycia
głowy, które uniemożliwia lub utrudnia identyfikacje wizerunku osoby.
7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i
imprez Organizatora, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w
postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w Imprezie. Wchodząc na teren wydarzenia, osoby
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności Organizatora.Uczestnik Imprezy
oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego
wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania przez
Uczestników zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Imprezy
szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe, lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz

państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
§ 6POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów w szczególności z
uwagi na obowiązujące na terenie Polski przepisy powszechnie obowiązującego prawa
wprowadzone w związku z epidemia COVID – 19.
2. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie
traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu
przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w
szczególności Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 504 z późn. zm.)
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie głównej Organizatora, - na stronie internetowej
Organizatora, w miejscu Wydarzenia

