
REGULAMIN WYDARZENIA 

§ 1 

 Niniejszy Regulamin dotyczy koncertu organizowanego  w Auli Forum,  w dniu 8 marca 

2023 roku. 

 Regulamin jest wydany przez organizatora wydarzenia – Centrum Kultury w Polkowicach, 

zwanego dalej Organizatorem. 

 Każda osoba przebywająca na widowni w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest 

stosować się do niniejszego regulaminu. 

 Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. 

                                                                             § 2 

 Wstęp na teren wydarzenia (poza strefą sceny i zapleczem organizacyjnym) przysługuje 

wszystkim osobom, które posiadają bilet lub  zaproszenie. 

 Wykorzystany bilet i zaproszenie nie może zostać odstąpiony innej osobie. 

 Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, 

które sprawują nad nimi pieczę. 

 Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do: 

a) przestrzegania przepisów porządkowych a w szczególności przepisów związanych            

z ochroną przeciwpożarową obiektu; 

b) respektowania poleceń pracowników obsługi; 

 Zabrania się wstępu i przebywania na terenie obiektu osobom: 

            a) nieposiadającym biletu bądź zaproszenia; 

b) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub     

    innych podobnie działających; 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym    

    zagrożenie dla bezpieczeństwa wydarzenia. 

      7.   Zabrania się wnoszenia na teren organizowanego wydarzenia: 

             a) kamer i aparatów fotograficznych; 

      b) materiałów łatwopalnych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie          

      bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie; 

             c) dużych toreb, plecaków itp.; 

d) alkoholu i innych środków odurzających. 

    8.  Szatnia jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  

         za rzeczy wartościowe i dokumenty pozostawione w szatni. 

 

9. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy. 

Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych 

10. Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalania całości lub fragmentów 

spektakli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. 



11. Zabrania się używania podczas spektaklu urządzeń emitujących dźwięk /szczególnie telefonów 

komórkowych/. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie wydarzenia z uzasadnionych powodów, 

np. odwołanie przyjazdu przez Wykonawcę, działanie tzw. siły wyższej itp.  

 

 

 


