
 

REGULAMIN 

Koncertu „ Powitanie lata” 

 

I. Warunki ogólne 

1. Organizatorem koncertu jest Rzeszowski Dom Kultury oraz Rada Osiedla Miłocin. 

2. Koncert odbędzie się 2 lipca 2021 r. w godzinach: 19:00 – 21:00. 

3. Miejsce: Plac przy budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości in. Mikołaja Kopernika  

w Rzeszowie. 

 

 

II. Zapisy 

1. Warunkiem wejścia do strefy koncertowej jest wcześniejsza rejestracja oraz dostarczenie 

wymaganych dokumentów (załącznik nr 1 do Regulaminu) w formie elektronicznej na adres 

mailowy milocin@rdk.rzeszow.pl. Zgłoszenia można dokonać w terminie od 25 czerwca do 1 lipca 

2021 r., każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie mailowe zgłoszenia wraz z kodem 

przyporządkowanym miejscu w  strefie koncertowej. 

2. Ilość miejsc przeznaczonych dla Uczestników w strefie koncertowej jest ograniczona –  

o ich przydzieleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Rezygnacja z Koncertu może nastąpić do dnia Koncertu do godz.12:00 pod numerem telefonu 

513 019 105. 

 

III. Postanowienia szczegółowe 

1. Wszystkie osoby obecne na terenie wydarzenia są zobowiązane zachowywać się w  sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać Regulaminu Koncertu. 

2. Na teren wydarzenia nie mają prawa wstępu: 

• osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub podobnie działających środków, 

• osoby wnoszące środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, 

wyroby wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty, 

• osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

3. Każda osoba stwarzająca zagrożenie i/lub zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez 

Organizatora i przekazana niezwłocznie Policji. 

4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie powinny: 

• natychmiast powiadomić Organizatora wydarzenia, 

• stosować się do poleceń Organizatora oraz komunikatów nadawanych przez sprzęt 

nagłaśniający, 

• kierować się do wyjść ewakuacyjnych, 

• unikać paniki, 

• nie utrudniać dojazdu Służbom Ratowniczym. 

5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w Wydarzeniu tylko pod opieką rodzica 

 lub opiekuna prawnego. 



6. Uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie 

przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W wypadku wystąpienia  

u niego objawy choroby, nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym Organizatora. 

7. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad w  związku  

z panującymi obostrzeniami (wytyczne MKiDN, MZ oraz GIS): 

• zachowanie odpowiedniego odstępu od innych osób (minimum 1,5 metra), korzystanie  

z miejsc wyznaczonych przez Organizatora, 

• zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczek, 

• korzystanie ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora (Uczestnicy 

Wydarzenia mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na Teren Wydarzenia oraz przy 

jego opuszczaniu), 

• przy wejściu na Teren Wydarzenia oraz przy wyjściu z niego zachowanie dystansu (minimum 

1,5 metra), 

• dostosowanie się do poleceń obsługi oraz Organizatora dotyczących bezpieczeństwa 

Uczestników Wydarzenia, 

• niespożywanie napojów oraz posiłków na Terenie Wydarzenia.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia udziału w wydarzeniu osobom, które  

nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa wymienionych w punkcie 7. 

9. Teren Wydarzenia obejmuje odgrodzony plac wokół budynku Zespołu Szkół 

Agroprzedsiębiorczości in. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. 

10. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Wydarzenia, także 

w przyszłych latach. 

11. Wejście na Teren Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na utrwalanie 

i  rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Zgoda ta dotyczy zarówno utrwalania 

przebiegu Wydarzenia w związku z zapewnianiem jej bezpieczeństwa, jak i  wykorzystaniu  

w celach promocyjnych (w publikacjach prasowych, plakatach, materiałach reklamowych, 

katalogach, broszurach itp.). 

 

IV. Inne postanowienia 

1. Regulamin dla Uczestników dostępny jest: 

• W siedzibie Organizatora: Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a w Rzeszowie 

• Na stronie internetowej: www.rdk.rzeszow.pl 

2. Uczestnicy Koncertu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Koncertu. 

3. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury. 

4. Uczestnictwo w Koncercie jest dobrowolne. 

 

 


