REGULAMIN WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
W PARKU ORUŃSKIM W GDAŃSKU
1. Organizatorem wydarzeń artystycznych jest Scena Muzyczna GAK, ul. Nowiny 2b, 80-020
Gdańsk, tel. 515 394 696, adres e-mail: scenamuzyczna@gak.gda.pl, (zwana dalej
„Organizatorem”).
2. Wydarzenia artystyczne w Parku Oruńskim (zwane dalej Wydarzeniami) odbywać się będą
przed budynkiem Sceny Muzycznej GAK i w Amfiteatrze Orana w Parku Oruńskim w Gdańsku.
3. Wydarzenia będą się odbywały zgodnie z programem dostępnym na stronie internetowej
www.scenamuzyczna.gak.gda.pl.
4. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzeń oświadcza, że według swojej najlepszej
wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz, że posiada świadomość ryzyka
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie będzie wnosiła żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS CoV-2.
5. Każdorazowe uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.
6. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym
papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych
prawem używek.
7. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
8. Na terenie Wydarzenia nie będzie działała gastronomia.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Wydarzenia
Każdy Uczestnik Wydarzenia odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście.
10. Uczestnik Wydarzenia odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym
osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Wydarzenia i na terenie
bezpośrednio przylegającym do Terenu Wydarzenia.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe,
dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas Wydarzenia.
12. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone pracownikom obsługi wydarzenia.
13. Zabrania się przebywania bez zezwolenia Organizatora w oznaczonych/ wydzielonych
miejscach znajdujących się na Terenie Wydarzenia przeznaczonych wyłącznie dla osób
upoważnionych przez Organizatora.
14. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do szanowania mienia innych Uczestników
Wydarzenia, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia używanego przez
Organizatora
15. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego
upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren Wydarzenia bez podawania uzasadnienia:
a. osobom zachowującym się agresywnie,
b. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków
odurzających,
c. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób i mienia.
16. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzeń Organizator nie odpowiada za dyskomfort
uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
17. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny wyznaczony wcześniej
dzień ze względów bezpieczeństwa lub wystąpienia bardzo złych warunków atmosferycznych
(np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr).
18. W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie spektaklu wszelkimi
urządzeniami elektronicznymi.
19. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie imprezy koszy na śmieci.
20. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń obsługi
wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco obsłudze
wydarzenia.
21. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren Wydarzenia
zgodnie z poleceniami obsługi.
22. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na
wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.
23. Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć. Wizerunek
uczestnika wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów:
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek może
być wykorzystany w każdej formie.

24. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego
Regulaminu, a tym samym wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku.
25. Uczestnicy Wydarzenia przebywają na nim na własną odpowiedzialność lub na
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18
roku życia). Przebywanie na Terenie Wydarzenia osób nie mających ukończonych 18 lat jest
równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w Regulaminie przez
osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną. Rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby
odpowiedzialne za opiekę nad osobami nie posiadającymi zdolności prawnej odpowiadają za
działania lub zaniechania osób nad którymi sprawują pieczę jak za działania własne, chyba że
inaczej stanowią przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia
i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników
Wydarzenia lub innych podmiotów.
27. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo,
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości
bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
28. 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.
29. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
30. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
31. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.
32. Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie
można składać w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy, pisemnie na następujący adres
korespondencyjny Organizatora: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk
lub na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl.

