
Krajeński Ośrodek Kultury
ul. Rynek 1

77-430 Krajenka
Tel. 67 263 83 71

Regulamin imprezy plenerowej
„WYDARZENIE ARTYSTYCZNE”

1. Niniejszy regulamin został wydany przez Krajeński Ośrodek Kultury, przy ul. Rynek 1, 77-430 Krajenka, zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas imprezy plenerowej pod nazwą „WYDARZENIE ARTYSTYCZNE” na rynku w Krajence, 

organizowanej w dniu 2.08.2019 , w godz. 14:00 – 19:00, zwanej dalej „Imprezą”.
3. Regulamin jest udostępniany osobie odbierającej wejściówkę uprawniającą do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), 

przed dokonaniem przez taką osobę odbioru Biletu.
4. Odebranie wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do 

respektowania jego postanowień.
5. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy  odebrały wejściówkę osobiście czy 

za pośrednictwem osób trzecich.
6. Przy odebraniu wejściówki będą pobierane dane osobowe w celu rejestracji uczestnika wydarzania. W przypadku stwierdzenia 

zakażenia koronawirusem u pracownika lub uczestnika wydarzenia udostępnia się dane osobowe tych osób odpowiednim służbom.
7. Osoba przychodząca bezpośrednio na wydarzenie zobowiązane jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka.
8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, zachowania bezpiecznego dystansu oraz dezynfekcji rąk. 
9. Organizator wytyczy odpowiedni teren dla publiczności/uczestników i przy wejściach dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.
10. Osoby oczekujące na wejście na teren wydarzenia, powinny zachować odpowiedni dystans oraz unikać większych zgromadzeń. 
11. W wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie oraz izolacji.
12. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny lub z wyraźnym oznakami choroby COVID-19 

(uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu). 
13. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego organizator 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.

14. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a 
niezależnych od organizatora.

15. Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku 
wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.

16. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
17. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
18. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:

- napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających;
- broni palnej, gazowej, noży, pałek i innych przedmiotów, które mogą być użyte, jako broń lub pocisk.
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących i farbujących;
- pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki itp.
- fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych.
Osoby, które będą posiadały wymienione środki lub przedmioty będą miały zakaz wstępu na teren imprezy lub zostaną zatrzymane i 
przekazane Policji.

19. Zabroniona jest agitacja polityczna i prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.
20. Wejście na teren wydarzenia oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku mojego oraz moich 

podopiecznych przez Krajeński Ośrodek Kultury, oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie na stronach internetowych i 
portalach społecznościowych KOK, oraz tablicach ściennych i innych materiałach promocyjnych realizowanych lub zleconych przez KOK
w celu informacji i promocji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.

21. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
22. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i 

bezpieczeństwo podczas imprezy.
23. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień i zarządzeń 

oraz poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
24. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone organizatorowi i uczestnikom imprezy. 
25. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
26. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do 

interpretowania zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
27. Niniejszy Regulamin jest dostępny w miejscu imprezy i siedzibie Organizatora.

…………………................................
    (podpis organizatora)  


