
REGULAMlN IMPREZ oRGAN|ZOWANYCH W DoMU MUZYK| l TAŃCA

Rozdział l

Zakres obowiązywania

§1
1. Wprowadza stę Regulamin imprez organizowanych w Domu Muzyki iTańca.
2. Regulamin dotyczy kazdej lmprezy, zorganizowane1 w Domu Muzyki i Tańca.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się Uczestnikow lmprez, w tym

postanowien ia porządkowe regulujące:
1) zakup biletu iwstęp na lmprezę;
2) prawa iobowiązki Uczestnika lmprezy,
3) zakazy i ograniczenia podczas lmprezy;
4) obowiązki związane z przestrzeganiem przepisow związanych z zapobieganiem

r ozprzeslrze n ian ia s i ę pa nd e m i i wi ru sa SA RS-CoV-2 ;

5) zasady odpowiedzralności osob, w tym Uczestnikow irnprezy
4. Określenia uzyte w Regulaminie oznacząą,.

1) Regulamin - oznacza Regulamin lmprezy organizowanej w Domu Muzyki i Tańca;
2) Organizator - podmiot odpowiedzialny za organizaclę imprezy;
3) lmpreza kazda impreza organizowana w Domu MuzykI I Tańca niezaleznie, czy 1e1

Organizatorem jest Dom Muzyki i Tańca, czy podmiot inny;
4) Uczestnik - osoba uczestnicząca w lmprezie w charakterze widza,

5. Postanowienia Regulaminu są obowiązani respektowac wszyscy Uczestnicy lmprezy,
6. Zakup biletu lub wejście na teren imprezy oznacza jednocześnie akceptację niniejszego

Regulamlnu.

Rozdział ll
Wstęp na imprezę

§2
1, Wstęp na lmprezę odbywa się na podstawie biletu, zaproszenia lub innego dokumentu

uprawnialącego do wstępu na teren lmprezy.
2, Uczestnik lmprezy ma obowiązek zajmowania mie.;sca zgodnie ze wskazaniem umieszczonym na

bilecie lub zaproszeniu, Ochrona lub personel Organizatora, gdy 1est to podyktowane względami
bezpieczeństwa, lub w innych, uzasadnionych przypadkach mają prawo do wskazania Uczestnikowi
innego miejsca.

3. W przypadku lmprez, na ktore wstęp 1est wolny pozwolenie welścia na teren imprezy oraz mozliwośc
pozostania na imprezie leży w gestii Organizatora imprezy reaiizującego swe uprawnienia
za pośrednictwem podległych mu pracownikow ochrony.

4, Uczestnik ma prawo do przebywania w obszarach udostępnionych dla publiczności. Wstęp
do pozostałych obszarow, a w szczegolnosci na teren zaplecza sceny lub garderob jest
niedozwolony.

5. W okolicznościach okreslorrych odrębnymi przepisaml wiązące polecenia dla Uczestnika lmprezy
mogą wydawac takze funkcjonariusze Polic1l. Państwowej Stazy Pozarnej, a w razie potrzeby
- przedstawiciele innych słuzb

6. Akredytowani przedstawiciele mediow są L.lczestnikomi lmprezy w rozumieniu ninie.lszego
Regulaminu

7. W Przypadku akredytowanych przedstau;;cleir medłów Organizator wskazutje czas, obszary oraz
miejsca w ktorych mogą oni realizov,lac swoje zacjania

8. Dokumenty, o ktorych mowa w §2 usi ,1, nle poclegalą plzekazywaniu lub odsprzedazy.



9. Organizator lmprezy w przypadku wprowaozenia oEraniczeń ilości Uczestnikow lmprez
(np z powodow sanitarno-epidemiologicznych) lnoze dokonac ograniczenia ilości Uczestnikow
lmprezy. Zasady zwrotow biletow regulują odręb,rre przepisy.

10. Organizator zastrzega sobie mozliwośc zmiany terminu lmprezy w przypadku, gdy aktualne przepisy
prawa powszech ne go u n i e mozl iwią l ub og ran i czalą r ealtzacj ę l m p rezy

§3
Do wstępu i przebywania na terenie lmprezy są uprawnione osoby które:
1, posiadają wazny bilet lub zaproszerlie, a w przypadku biletow iub zaproszeń imiennych, ich dane

są zgodne z danymi umieszczonymi na tym dokumencie
2. są trzezwe;
3, nie są pod działaniem środkow odurzających, psychotropowych lub innych działających

podobnie,
4. nie naruszalą przepisow prawa oraz postairowień Regullaminu Obrektu lub Regulaminu lmprezy,
5. w przypadku osob w wieku do 13 roku zycia ich wstęp jest mozliwy tylko pod opieką osoby

pełnoletniej,

Rozdział lll
Obowiązki Uczestnika lmprezy

§4
Uczestnik l m prezy jest zobowiązany,.
1. posiadac przy sobte i okazywac kazdorazowo na ządanie słuzb Organizatora dokument

uprawniający do welścia na teren lmprezy;
2, zachowywac się w sposob zgodny z zasadami wspołzycla społecznego, w tym nie zagrażac

bezpieczeństwu innych osob obecnych na imprezie - przestrzegając postanowień Regulaminu
Obiektu i Regulaminu lmprezy:

3. stosowac się do zarządzen i poleceń pracowrrikow ochrony i Organizatora lmprezy oraz
spikera/konferansjera lmprezy, a w przypadku intervlenqi funkc.lotrariuszy Policji, Państwowej
Strazy Pozarnej, lub pracownikow inrlych uprawnionych słuzb - do wykonywania ich poleceń,

4. stosowac się do za|eceń sanitarnych zwtązanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się pandemii wirusa SARS-CoV-2

Rozdział lV
Zakazy

§5
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na lmprezie :

1) przedmiotow niebezpiecznych, w tym szczegolnie:
- broni kazdego rodzaju. nawet, gdy Uczestnik jest uprawniony do jej posiadania. Przepis

nie dotyczy funkc.lonariuszy Pollc.;i oraz innych uprawnionych słuzb w czasie wykonywania
przez nich obowiązkow słuzbowych;

- materiałow wybuchowych;
- pojemnlkow do rozpylania gazu, substancji zracych lub farbu;ących, itp.;
- rÓznego rodzaju nozy, pałek, ki.low, prętow, oraz innych przedmiotow, ktorych posiadanie

nie 1est zabronione, lecz ze swe] natury lłogą posłlrzyc do zachowania sprzecznego
z prawem, a w tym rowniez drzewcolr.,dc iiag i transparentoul, ttp ,

- wYrobow Pirotechnicznych, oraz lvsze ll<iego roozaju materrałov/ pozarowo niebezpiecznych;
- urządzen laserowych;
- butelek, kubkow, szkła lub puszek,



2) przedmiotow, ktore mozna wykorzystac do wytwarzania niewspołmiernego do okoliczności
hałasu, szczegolnie wszelklch urządzeń z napędem mechanlcznym lub pneumatycznym,

3) alkoholu, środkow odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
Prawo interpretacji, czy dany przedmlot jest rriebezpieczny przysługuje pracownikom ochrony.

2. Uczestnikom lmprezy zabrarria się:
1) uzywania obrazliwego słownictwa \ru tyin głoszenia lwywieszania haseł o treściach

obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich.
2) nawoływania do waśni, w tyrn na tle narodowosclowyln, religi.lnym, społecznym, itp.;

3) rzucania przedmiotarni:
4) spozywanla alkoholu, środkow odurzających. psychotropowych lub innych działających

podobnie.
5) palenia tytoniu (w tym przy użyciu urządzerl elektronicznych). rozniecania i podsycania ognia;
6) załatwiania potrzeb fizjologlczrlych poza toaietami:
7) zaśmiecania terenu lmprezy;
B) niszczenia infrastruktury oblektu,
9) nieuzasadnionego zajmowanla mie;sc. w nliejscach cio tego nie przeznaczonych,

a w szczegolności na ciągach komunikacy.lnych i drogach ewakuacylnych.
1 O) nieuzgodnionego z Organizatorem kolpońazu u lotek.

3. Zabranla się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzanla, wnoszenia lub wwozenia na teren
lmprezy zwierząt.

4. organizator cldmawia wstępu i przebywania na lrnprezie osobom, ktore,
1) nle posiaciają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy,
2) nie podporządkowu.lą srę polecerliom porządkowym wydawanym przez pracownikow ochrony

lub przedstawicieli Organizatora,
3) są pod wtdocznym działaniem alkoholu, srodkow odurzających. psychotropowych lub innych

działalących podobnie, a w tym powodu.lących utrr-rdniony kontakt z Uczestnikiem;
4) nie ukończyły 13 roku zycia ipozostają bez pełnoletniego optekuna;
5) zachowu.lą się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposob stwarzają zagrozenie

bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
5. Uczestnikowi lnlprezy zabrania się wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych

dla publicznoŚci. Zakaz doiyczy w szczegolnosci: zaplecza sceny, miejsc wyznaczonych dla ekip
technicznych lub przedstawicieli meciiow. wchodzenia lub przechodzeniaprzez budowle i urządzenia
niePrzeznaczone dla powszechnego uzytku szczegolnie scenę, fasady sceny, scenografię, płoty,
mUrY, ogrodzenia lmprezy, urządzenia oswietleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego
rodzaju, oraz innych miejsc, urządzen i pomleszczeń, do ktorych dostęp mają wyłącznie słuzby
specjalistyczne lub pracownlcy Organizatora Imprezy,

Rozdział V
Uprawnienia oraz zobowiązania Uczestnika lmprezy

§6
1, Uczestnik ma prawo:

1) przebywac na terenie imprezy w czasle jej trwanta, tj od chwiii udostępnienia obiektu p7ez
Organizatora do czasu zakończellia tnlprezr,

2) w nieskrępowany sposcb uczestniczyc w itnprezie wyrazaląc swoje emocje, co jest ograniczone
1edynie koniecznoscią przestrzegania przc.pisow prawnych ogcinie obowiązujących zasad
wspołzycia społecznego oraz zapiso!Ą, ll t i,i lejszego regu Iarninu,

3) do tnformacji o

a) umiejscowieniu punktow gastrononllczn5,ch i sarritarrlych,



2.

b) udogodnieniach oraz wymogach bezpieczenstwa oKi,eslonych przez Organizatora lub słuzby

ratownlcze.
4) korzystac z urządzen, w tym z zap|ecza higieniczno - sanitarnego, ktore są udostępnione

do ogolnego uzytku, w sposób zgodny z lLfi plzeailaczeniem.
5) korzystac z pomocy medycznej w nrezbędnyrn zakresie
Uczestnik lmprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, poniesionych przez niego szkod w trakcie

i na terenie lmprezy z przyczyn zawinionych przez Organizatora;
2) składania skarg i wnioskow. w sposob zgodny z odrębnymi uregulowaniami;
3) ządania od Organrzatora lmprezy zwrotu kosztow za niewykorzystany dokument uprawniający

do wstępu na teren lmprezy jedynie w przypadku nie odbycia się lmprezy i w sytuacji w ktorej
poniosł koszt zwtązany z nabyctem prawa wstępu rra lmprezę.

Uczestnik lmprezy zobowiązany jest:
1) do przekazania przed wstępem na tei-eil lrnprezy wypełnlonego formularza osobowego

związanego z reallzaqą przez Organizatora wymogo\I\t zwlązanych z przetwarzaniem danych
osobowych uczestników lmprez dia celow związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
pandemii wirusa SARS-CoV-2. Formularz udostępniony jest do pobrania poprzez system
biletowy Organizatora, na stronie internetowe1 OrgatrIzatora lub w formie wydrukowanej w holach
wejŚciowych do Domu Muzykl r Tańca Nie oildanie wypełnionego formularza, wypełnienie
w sposob nieczytelny lub niezgodny z prawdą skutkuje odmową wstępu na teren lmprezy
z przyczyn zawinionych przez Uczestnika i tyrn samym pozbawia go mozliwości starania się
o jakikolwiek zwrot kosztow zakupul biieiow, kosztow dojazdu czy też innych kosztow;

2) do zakrywania (w sposob określony prz-ez odr,ębrre przepisy) ust i nosa oraz zachowania
dystansu społecznego;

3) zajęcia miejsca na podstawie wyznaczonego mle1sca siedzącego przygotowanego
z zachowan iem dysta nsu społecznego :

4) do dezynfekcji rąk przed wejśclem na tererl imprezy, a ponadto Uczestnik ma mozliwośc
dezynfekowania rąk po skorzystaniu z toaiety orazprzed wyjściem z terenu lmprezy;

5) dO §affodZleln*go, na v,;łaslry KO6Zi.j,", l;*,t;l*J,ćr;jJ:,:r, VV [na1*Iii,ł}: łiili,ijny osobistej inraseczka,
przyłblca lub irlrle sio0kl ocrli&łll3jac*,;:;t;::ll*i] ;;i:Łl si,;scw3l-}iLi;)iZŁZ cały czas przebywanta
na terł:ni* irlptezy ilOpi;cz;;{r,)iai*,.,ri]i i il;§;l, tjlar,. :,t,j:i.,iłl]lcl 5,t r:o przepisow sanitarilych
pawodu.;e, ze Uczer,tnii< złsia;,ile {;i_ri_:,-,.ii]i;i -.,, ,: J:i};U§,]ńiałi* $i§ d0 pC\Ą/yZ§Iego abowiazku,
a w PrZYPadl",u daislegc ,;chy|*r"ii* ;.;:,t.li)|:_ vi,Ł*\],,l&:,; .lC *t]Łj§;i;:ari;ł igrenu lniplezy lub nle
zcstani*,1,1p|'lSz|:;:Oi],, fl3 jc1.1 :ęItjIl łlł;*lr;.,;19| t1,1i i;fŁi.,,vł crjrnil;il: .,lrsispU Uczestnikowi, ktory
tlie postada n:atgriałD!! CCn1,0ill '3§i]i,]il_il_i;j §t_: l,;"is;_] ;asii5i,,^,ail:a sl* cc tega obowiazku.
W takrrn wYPadxu,1Ji{:J*wl lris pi;,",sli.]sr]jć;,ńr,3*ł łtłłt"llzłi*l";l;*iriekolovtek roszczenia iub
Prawa Orgarirzatcl i]ic ll]a 3b*,łi;:ili,.i, ;ap€v\l,]itl,1ł si;chł,ł a]rilrony senllarnf;J dla UczestnIkow,

6) do zachowarila dysiat:sr_i :pciecll]śgu . ,_; |,: JiIi.: i {.] :, ]]j*ll;,i,
7) do wyrzułcania nrai*rlariow *clri*n.i ,J$,Ji.-l:5tł] v:j,.,li;r1;,111,* .J* ;żjleCż;i,iill:|: iji}ienrnlkolłł

Rozdział Vl
Przepisy końcowe

§7
Maksynralna liczba osob przebywających leciiiocześnle na wydzleionym terenie wyclarzenia jest
ograniczona. Organizator zastrzega sobie rnozliwośc zmiarly maksynlalne1 liczby Uczestnikow, jeśli
będzle tego wyrnagac charakter wydarzenIa iLlb syiuacla epidemiczn a l związane z nią przepisy.
WejŚcie na teren lmprezy stanowi jeot_loc:-esiia zEodę na uzycie przez Organizatora lub podmioty
realizujące usługi na zlecenie Organizaiora wizerunku Uczestnika w związku z produkcją,

3.

1.

2.



prezentowaniem, reklamowaniem lub ltzywatlierl-i i.,.azd*go filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub

kazdego elementu imprezy prezentowanego w pizekazach medialnycn na całym świecie.
3. Działalnośc handlowa, gastronotniczna, irsłt-igcvla. afiystyczna, w tyrn transmisje, nagrania radiowe

i telewizylne, filmowanie i wykonywanie zdlęc na terenie imprezy moze odbywac się wyłącznie
za pisemna zgodą Organizatora lmprezy

§8
Osoby naruszające normy obowiązu.lącego prawa w tym postanowlenia niniejszego regulaminu
podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Poiicli Takim osobom nie przysługuje roszczenie
zwrotu kosztow za zakupione dokurnenty uprawniające cio wstępu na lmprezę.

§9
1. Przebieg lmprezy podlega rejestracli przy zastosowaniu lnonitoringu wlzyJnego Organizatora.
2. Zapis z re.;estracji monitoringu lmprezy .;est przechowywany przez okres 1 tygodnia od dnia

zakonczenia lmprezy - po tym czasie podlega zniszczeniu paprzezlego automatyczne nadpisanie.

§10
Organizator lmprezy zastrzega sobie prawo do
1) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika lmprezy szkody, w tym za naruszenie jego

dobrego imienia;
2) uniewaznienia zaproszenia, ldentyfiKatora. abonamelrtu lub lnnego dokumentu uprawniającego

do wejŚcia na teren imprezy nredostępny dla oublrcznosci w przypacJku nieprzestrzegania przez
jego posiadacza zaplsów Regulamirru Cbiexiu, Regulamtnu lrrlprezy lub innych obowiązu.lących
przepisow,

§ 11

Udział w wydar'zeniu oznacza akceptację pżez Uczestnlka zapisow niniejszego Regulamlnu
i zobowtązanie się do jego stosowania.

§12
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Domu i\4uzyki i Tańca oraz w re.;onie kasy biletowej.

DYREKToR

DoMU MUZYKI l TAŃCA


