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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERCIE 

Sisters in Jazz, 29.05.2022 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

• Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu 

z siedzibą przy pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec. 

• Czas trwania Imprezy: 29.05.2022 roku, 19:00-21:00 

• Teren Koncertu: skwer za BOK-MCC, obszar koncertu wyznaczają barierki; 

• Uczestnik: uczestnik koncertu, który przebywa na terenie koncertu w czasie trwania imprezy.  

• Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Koncertu będą przebywały 

na terenie, na którym przeprowadzany jest Koncert. Każda osoba przebywająca na tym terenie 

w czasie trwania Koncertu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu oraz do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. 

• Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na koncercie 

i korzystania przez nie z terenu, na którym jest on przeprowadzany.   

• Na terenie Koncertu może przebywać nie więcej niż 100 osób. 

• Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.  

• Wejście i przebywanie osób na terenie Koncertów oznacza ich bezwzględną akceptację 

Regulaminu. 

 

WEJŚCIE NA TEREN I  UDZIAŁ W KONCERTACH 

• Uczestnictwo w Koncercie i wstęp na ich teren przysługuje wszystkim osobom spełniającym 

warunki niniejszego Regulaminu. 

• Osoby uczestniczące w Koncertach zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora i służb 

porządkowych. 

• Osoby małoletnie mogą przebywać na obszarze wydarzenia pod nadzorem i na 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę/nadzór.  
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• Uczestnik koncertu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa powszechnie 

obowiązujących w dniu organizacji koncertu, a które nie zostały ujęte w treści niniejszego 

Regulaminu.  

 

ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

innych uczestników obecnych na Koncertach. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic 

informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Koncertu, a także wszelkiego 

innego mienia. 

• Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do poleceń 

pracowników Organizatora i służb mundurowych i zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 

Organizatora oraz wytycznych sanitarnych aktualnych na dzień trwania Koncertów. 

• Uczestnik Koncertów ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie w stosunku do innych jej uczestników jak i za 

szkody wyrządzone w mieniu organizatora.  

• Uczestnik biorąc udział w Koncercie rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe 

przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu oraz 

pod wpływem silnych bodźców świetlnych.   

• Na terenie Koncertu zabronione jest:  

a)  okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy  

b)  posiadanie i wnoszenie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających 

oraz handlowanie nimi  

c)  posiadanie i wnoszenie broni, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników Koncertów  

d)  głoszenie lub wywieszanie haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, 

rasistowskich itp. 

e)  używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)  

f)  wnoszenie i posiadanie materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji 

łatwopalnych, paliwa i agregatów  

g)  palenie tytoniu oraz e-papierosów  

h)  wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne   

j)  wprowadzanie zwierząt  

k)  używanie sterowanych modeli latających oraz dronów  
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l) blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych 

ł) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych 

Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. Organizator jest uprawniony do określenia innych przedmiotów 

i zachowań niedozwolonych.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione 

mogą odmówić wstępu na teren koncertu bez podawania uzasadnienia: 

• osobom zachowującym się agresywnie 

• osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków 

odurzających  

• osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób i mienia. 

• Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora i obsługi wydarzenia. 

• Niestosowanie się do Regulaminu, poleceń Organizatora skutkuje natychmiastowym usunięciem z 

terenu Koncertu. 

• W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy spokojnie powinni opuścić teren zgodnie                                

z poleceniami obsługi. 

• Organizator utrwala przebieg  koncertu. Przebywanie na jego terenie jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji 

telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Imprez wykorzystywanych i 

udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w 

celu transmisji i promocji działalności Organizatora i jego partnerów.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania koncertu, za 

zniszczenie lub zagubienie własności uczestników jak również szkody poczynione przez uczestnika 

podczas pobytu na terenie koncertu a także wynikające ze zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie,                             

z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem 

sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. 

Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Organizatora.  

• We wszystkich sprawach nie wskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.  

• Niniejszy Regulamin jest dostępny : 

• W budynku BOK-MCC. 

 


