
 

REGULAMIN 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONCERTU 

PERŁY POWIATU – MAGIA MUSICALU 

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018 R. 
 

 

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, biorących udział w koncercie „PERŁY POWIATU – MAGIA 

MUSICALU”, który odbędzie się 23 września 2018 roku o godz. 18:00 w Auditorium Maximum UJ w Krakowie,  

przy ul. Krupniczej 33. 

2. Organizatorem koncertu jest Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie. 

3. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na koncercie oraz zasady korzystania przez  

te osoby z budynku i urządzeń, które się w nim znajdują. 

4. Wstęp na koncert jest za okazaniem zaproszenia. 

5. Zaproszenia, które nie zostały potwierdzone, Organizator uznaje za nie ważne. 

6. Osoby małoletnie uczestniczą w koncercie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

7. Uczestnicy koncertu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie budynku Auditorium Maximum UJ  

w Krakowie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 

koncercie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych  

i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

8. Zakazane jest: 

a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na 

terenie budynku i w jego obrębie, 

b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie 

dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w budynku i w jego obrębie, 

c. palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

d. poruszanie się poza miejscami ku temu wyznaczonymi. 

9. Zabrania się wnoszenia i posiadania przed, w trakcie i po koncercie, na terenie budynku i w jego obrębie: 

a. broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b. materiałów wybuchowych, 

c. wyrobów pirotechnicznych, 

d. napojów alkoholowych, 

e. materiałów niebezpiecznych, 

f. środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

10. Zabrania się wprowadzania na teren budynku zwierząt. 

11. Organizator utrwala przebieg koncertu dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Powiatu Krakowskiego. Wizerunek 

osób przebywających na terenie Auditorium Maximum UJ na godzinę przed rozpoczęciem koncertu, w trakcie jego 

trwania i godzinę po jego zakończeniu, może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Wszystkie osoby decydujące się na udział  

w koncercie wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku lub wizerunku 

swoich podopiecznych, w tym osób małoletnich. 

12. Wizerunek uczestnika koncertu może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających w celach informacyjnych, sprawozdawczych, promocji i reklamy Powiatu 

Krakowskiego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie, na 

portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube i innych, w ramach profilu Organizatora. Wizerunek 

uczestnika koncertu nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych 

uczestnika. 

13. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora:  

www.powiat.krakow.pl/perly-powiatu-2018/ 

15. Regulamin będzie dostępny przy wszystkich wejściach do budynku Auditorium Maximum UJ od godz. 17:00 w dniu 

koncertu. 

16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 


