REGULAMIN WYDARZENIA
mała scena przy choince
Wydarzenie: „Uroczyste zapalenie choinki”
Data i miejsce: 27 listopada 2021 godz. 16.30 Rynek Główny w Krakowie
Organizator: Krakowskie Forum Kultury i Gmina Miejska Kraków
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na
terenie Wydarzenia.
2. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej kraków.pl oraz na portalu Facebook
na profilu Wydarzenia.
3. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych, obowiązujących przy organizacji
imprez w czasie pandemii. Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego dystansu.
4. Jednorazowo w Wydarzeniu może brać udział maksymalnie 100 osób. Przedstawiciele
Organizatora są obowiązani i uprawnieni do nadzorowania wskazanej powyżej liczby osób, do
kierowania ruchem uczestników oraz czasowej odmowy wpuszczenia na teren Wydarzenia
w przypadku, gdy liczba osób jednorazowo przebywających na terenie odbywania przekracza
wskazane wartości.
5. Teren Wydarzenia (przestrzeń wokół scen) otoczony jest barierkami, oddzielającymi teren Rynku
Głównego od miejsca odbywania imprezy. Wyznaczone są także wejścia oraz wyjścia z terenu
imprezy.
6. Organizator nie zapewnia sanitariatów. Najbliższe sanitariaty i ubikacje znajdują się
w Sukiennicach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu
zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń
o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności:
zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych
nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub
pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy
publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających
ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i koncertów.
8. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.
9. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec
uczestników Wydarzenia, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora zostanie ono odwołane
lub odbędzie się jedynie w części.
10. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez
Organizatora osób (obsługi Wydarzenia).
11. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio
w trakcie jego trwania.
12. Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób, a w szczególności stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
13. Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są:
a) przez cały czas trwania Wydarzenia mieć zakrytą twarz (nos i usta) przy pomocy maski,
b) zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra od innych uczestników (nakaz nie obowiązuje
rodzin i osób wspólnie zamieszkujących),
c) unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi (np. ławki, poręcze etc.)
d) dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,
e) stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń przedstawicieli Organizatora,
f) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach
publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii COVID-19.
14. Organizator zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na teren Wydarzenia osób, w stosunku do
których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć
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zagrożenie dla innych uczestników Wydarzenia– np. osób z uporczywym kaszlem. Takim osobom
Organizator zaleca pozostanie w domu
Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu.
Zabronione jest wprowadzanie i wnoszenie na teren Wydarzenia zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.
Zabrania się wstępu na teren Wydarzenia osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem
narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić
bezpieczeństwu innych osób, zakłócić porządek, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych.
Podczas przebywania w miejscu Wydarzenia należy stosować się do uwag i zaleceń
przedstawicieli Organizatora.
Dzieci uczestniczące w Wydarzeniach powinny pozostawać pod opieką rodziców/dorosłych
opiekunów. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
dzieci pozostające pod ich opieką.
Organizator ponadto zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na teren Wydarzenia osobom,
u których stwierdzono posiadanie:
a) niebezpiecznych przedmiotów m.in. broni, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz wskaźników laserowych,
b) napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, z tworzyw sztucznych
i pojemnikach metalowych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
d) zwierząt, rowerów, skuterów, hulajnóg itp.
Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu
Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na
potrzeby promocyjne Wydarzenia. Biorąc udział w Wydarzeniu, uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego wizerunku poprzez jego utrwalenie w materiałach filmowych lub
fotograficznych wykonanych w czasie trwania Wydarzenia oraz w związku z jej przebiegiem,
a także na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku w mediach elektronicznych,
drukowanych i społecznościowych będących w dyspozycji Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania
Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności uczestników jak również szkody poczynione
przez uczestnika podczas pobytu na terenie Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez
organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub
zakazy w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2,
Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Wydarzenia tj. 27 listopada 2021 roku.

