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Regulamin imprezy 

Nazwa: Lumen Art Festival 

Data i miejsce:  06.08.2021 – Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach 

07.08.2021 - Pałac Długoszów w Siarach 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

 

1. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”  

z siedzibą w Moszczenicy, ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica. KRS: 0000414363, NIP: 7382144396. 

 

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. 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

 

1. Organizator zapewnia uczestnikom Imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się 

podczas Imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny. 

 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

 

3. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: krzesła. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze 

sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren Imprezy, zwrotu na życzenie 

osób obsługujących Imprezę. 

 

4. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na 

którym odbywać się będzie Impreza.  

 

5. 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.  

 

6. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i 

nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.  

 

7. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.  



 

str. 2 z 3 

 

8. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, 

będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 

9. 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.  

 

10. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim 

prawodawstwem.  

 

11. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez 

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.  

 

12. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

 

13. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb 

odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.  

 

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej 

postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.  

 

15. 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.  

 

16. 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. 

 

17. W przypadku złej pogody (deszcz, silny wiatr, burza, grad itp.), koncert realizowany w Parku Miejskim w 

Gorlicach zostanie przeniesiony do budynku Gorlickiego Centrum Kultury natomiast koncert plenerowy w Pałacu 

Długoszów w Siarach odbędzie się wewnątrz budynku. 

 

18. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania Imprezy, tj. 06.08 – 

08.08 2021 roku. 

 

19. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.  

 

20. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również 

prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  
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Przestrzeganie zasad związanych z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 

 

I. Osoby zaszczepione, które okażą zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 nie będą wliczane w ww. limit 

osób. Okazanie zaświadczenia w formie papierowej lub w aplikacji mobilnej mObywatel nie jest obowiązkowe. 

 

II. Wytyczne dla widzów 

1. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. 

2. Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 

3. Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek założyć maskę i pozostać w niej na czas całego 

wydarzenia. 

4. Uczestnicy przy wejściu na teren wydarzenia powinni być oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. 

5. Korzystanie z wyznaczonych toalet jest możliwe pojedynczo. 

6. Po zakończeniu wydarzenia prosimy uczestników o opuszczanie terenu z zachowaniem wymaganego przepisami 

prawa odstępu. 

7. Uczestnik po wyjściu z terenu wydarzenia będzie miał możliwość wyrzucenia jednorazowych rękawiczek i 

maseczek do oznaczonego kosza na śmieci oraz ponownej dezynfekcji dłoni. 

 

III. Pozostałe informacje 

1. W toaletach umieszczona jest instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS, z uwzględnieniem potrzeb osób z 

niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość). 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79  

z dnia27 kwietnia 2016, 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) – dalej RODO, informujemy, że w przypadku chęci okazania przez uczestnika, zaświadczenia o 

szczepieniu przeciw COVID-19 w formie papierowej lub aplikacji mobilnej mObywatel będzie weryfikowane przez 

uprawnionego pracownika fundacji. Dane osobowe nie będą zbierane przez Fundację „Wyjdź  

z Domu”, tylko okazywane do wglądu przy wejściu na wydarzenie. Okazanie zaświadczenia nie jest obowiązkowe 

i dobrowolne. 


