
REGULAMIN WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO 
MUSICAL „Skrzypek na dachu” 

 
Krasne, 30 lipca 2021 r. 

§1 

1. Wprowadza się regulamin wydarzenia artystycznego „Skrzypek na dachu” zwany dalej „regulaminem”, 
który wydany zostaje z uwzględnieniem wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy - Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, 
Krasne 743, 36-007 Krasne i dotyczy wydarzenia artystycznego – musical „Skrzypek na dachu” w dniu 28 
sierpnia 2021 r. w godz.18:00 – 22:00. 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na 
terenie, na którym przeprowadzane będzie wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w 
czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin 
określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się 
uczestników wydarzenia. 

§2 

1. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu. 

2. Za bezpieczeństwo wydarzenia w miejscu i czasie jej trwania odpowiada organizator. 

3. Wstęp osób nieletnich na teren wydarzenia jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na 
wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

4. Uczestnik wydarzenia jest obowiązany: 

a) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora wydarzenia dowód 
wejścia uprawniający do wejścia na teren wydarzenia; 

b) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu; 

c) stosować się do zarządzeń i poleceń organizatora wydarzenia, pracowników służby porządkowej, a w 
przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji lub innych uprawnionych służb i organów – do 
wykonywania ich poleceń. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z 
uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§3 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych, 
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
e) napojów alkoholowych, 
f) środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.  

2. Zabrania się uczestnikom wydarzenia wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.  

3. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na 
terenie wydarzenia. 

4. Zakazuje się wprowadzania na teren wydarzenia zwierząt. 



5. Organizator wydarzenia może odmówić wejścia osobie: 
a) wobec której zostało wydane orzeczenie: 

 zakazujące wstępu na imprezę masową, 

 obowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

b) odmawiającej: 

 sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w wydarzeniu, a w przypadku 
stwierdzenia braku takich uprawnień; 

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

 przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 
posiadają przedmioty, o których mowa w §3 ust 1.; 

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 
lub innych podobnie działających środków; 

d) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje 
odurzające lub psychotropowe; 

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

f) osobie małoletniej, niebędącej pod opieką opiekuna. 

§4 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na wydarzeniu oraz porządek podczas trwania 

imprezy, poprzez m.in.: 

a) służby porządkowe, 

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, 

c) zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

2. Organizator dopuszcza możliwość utrwalania przebiegu wydarzenia dla celów dokumentacji i promocji 

wydarzenia oraz promocji GOKiB Krasne. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może 

zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych. Wejście na teren, na którym odbywa się będzie impreza, jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy przez 

GOKiB poprzez zamieszczanie go na stronie internetowej Gminy Krasne oraz portalach społecznościowych 

GOKiB Krasne w tychże określonych celach. 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestników przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Organizator wyznacza strefy podziału wydarzenia:  

a) scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla 

publiczności, 

b) widownia - miejsca stojące i miejsca siedzące w wydzielonym sektorze, z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, dostępne dla widzów. 

a) Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że pracownicy 

obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i 

hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru. 



5. Organizator przewiduje 250 miejsc siedzących dla uczestników wydarzenia. Jednocześnie Organizator 

przypomina o konieczności samowyposażenia się Uczestnika w maseczkę ochronną i dezynfekcji rąk przy 

wejściu na teren wydarzenia oraz podporzadkowaniu się obowiązującym przepisom sanitarnym 

związanym z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzenia lub odwołania wydarzenia z 

uzasadnionych, ważnych powodów bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany 

z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.  

§5 

1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione 

są do, zgodnie z przepisami ustawy: 

a) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania 

osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

b) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień 

do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku; 

c) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób 

stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także 

chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, 

d) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 

lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834); 

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z regulaminem wydarzenia i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania takich 

poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy, stosowania na zasadach określonych  

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

§6 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

 w siedzibie organizatorów: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem,  

Krasne 743, 36-007 Krasne oraz Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne 

 na stronach internetowych: www.gokkrasne.pl, www.gminakrasne.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o ochronie osób i 

mienia oraz kodeksu cywilnego.  

 
 

Organizator: 
 

Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka w Krasnem 

 
 
 

http://www.gokkrasne.pl/


Załącznik nr 1  
do regulaminu 
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Kogo dotyczy informacja: uczestnik wydarzenia.  

2. Czego dotyczy informacja: utrwalanie i korzystanie z wizerunku podczas wydarzenia. 

3. Kto wykorzystuje dane (Administrator): Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem. 

4. Kontakt: Krasne 743, 36-007 Krasne, tel. 17 230 03 47, poczta@gokkrasne.pl. 

5. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: daneosobowe@gminakrasne.pl. 

6. Cel wykorzystania: cele dokumentacyjne, sprawozdawcze, reklamowe oraz promocyjne. 

7. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora w zw. z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Kto może otrzymać dane: każda osoba, mająca chęć przeglądnięcia strony internetowej Gminy Krasne 

oraz portali społecznościowych GOKiB w Krasnem. 

9. Okres przechowywania: nieograniczony. 

10. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, usunięcia, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

11. Czy muszę podać dane: Tak.  

12. Konsekwencje odmowy: Brak możliwości wstępu na teren wydarzenia. 

13. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.  

mailto:daneosobowe@gminakrasne.pl

