
REGULAMIN WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO W DNIU 12.09.2020r.
tj. KONCERTU  „MAŁGORZATY OSTROWSKIEJ” 

§ 1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas koncertu „Małgorzaty Ostrowskiej” organizowanego 
przez Wiślańskie Centrum Kultury w trakcie pandemii SARS-COV-2 w Wiśle.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego 
terenu.
3. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezę, akceptują postanowienia regulaminu 
oraz zobowiązują się go przestrzegać.

§ 2
UCZESTNICTWO W IMPREZACH 

1. Uczestnictwo w koncercie odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u 
sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych 
bezpośrednio u Organizatora.
2. Dzieci i młodzież do lat 15 mają wstęp wolny i otrzymują bilet bezpłatnie.
3. Na terenie imprezy i obiektu w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z 
ważnym biletem wstępu, lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.
4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Amfiteatrze wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/ imprezy.
6. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu/ imprezy, Organizator nie będzie 
zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości
posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

§ 3
ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA

1. Udział w imprezie jest możliwy pod warunkiem:
a) zakrywania ust i nosa przez widzów,
b) udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane 
naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. 
2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze 
względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
3. Na terenie Amfiteatru  rozmieszczone zostały środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne 
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy w 
specjalnych punktach przygotowanych przez organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za 
konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niestosowania się do noszenia 
maseczki i nieprzestrzegania zalecanych odległości sanitarnych, niewłaściwego i/lub niestosownego
zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.

§ 4
KONTROLA I ZACHOWANIE

1. Każda  z osób jest zobowiązana na wezwanie  służb porządkowych okazać dowód tożsamości 
(legitymacja, dowód osobisty) oraz poddać się przeszukaniu.
2. Ochronie wolno stosować siłę fizyczną, zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy.
3. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń policji, służb 
porządkowych i organizatora.



5. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc.
6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy i zachowanie poszczególnych uczestników przy 
pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
7. Zabrania się w szczególności wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych narzędzi oraz 
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Zabrania się dotykania urządzeń i elementów technicznych takich jak: kable i przewody 
elektryczne, elementy oświetlenia i akustyki oraz elementów scenografii. 

§ 5
ZAKAZUJE SIĘ

1. Wchodzenia na obszary, które są niedopuszczalne dla uczestników imprezy (np. zaplecze sceny, 
pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe).
2. Wspinania się i przebywania na elementach konstrukcji Amfiteatru.
3. Używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub 
naruszające dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób.
4. Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących.
5. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu 
imprezy.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie 
zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze 
wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację 
organizacyjną.
2. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego 
wejścia na teren obiektu/ imprezy.
3. Organizator oświadcza iż amfiteatr przed wejściem publiczności został zdezynfekowany.
4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do 
odpowiedzialności karnej.
5. Osoby naruszające Regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane do Policji.


