REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH W DOMU MUZYKI I TAŃCA
Rozdział 1
Zakres obowiązywania
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§1
Wprowadza się Regulamin imprez organizowanych w Domu Muzyki i Tańca.
Regulamin dotyczy każdej Imprezy, zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca.
Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się Uczestników Imprez, w tym
postanowienia porządkowe regulujące:
1) zakup biletu i wstęp na Imprezę;
2) prawa i obowiązki Uczestnika Imprezy;
3) zakazy i ograniczenia podczas Imprezy;
4) obowiązki związane z przestrzeganiem przepisów związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS-CoV-2;
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników Imprezy.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Regulamin – oznacza Regulamin Imprezy organizowanej w Domu Muzyki i Tańca;
2) Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację imprezy;
3) Impreza – każda impreza organizowana w Domu Muzyki i Tańca niezależnie, czy jej
Organizatorem jest Dom Muzyki i Tańca, czy podmiot inny;
4) Uczestnik – osoba uczestnicząca w Imprezie w charakterze widza.
Postanowienia Regulaminu są obowiązani respektować wszyscy Uczestnicy Imprezy.
Zakup biletu lub wejście na teren imprezy oznacza jednocześnie akceptację niniejszego
Regulaminu.
Rozdział II
Wstęp na imprezę
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§2
Wstęp na Imprezę odbywa się na podstawie biletu, zaproszenia lub innego dokumentu
uprawniającego do wstępu na teren Imprezy.
Uczestnik Imprezy ma obowiązek zajmowania miejsca zgodnie ze wskazaniem umieszczonym na
bilecie lub zaproszeniu. Ochrona lub personel Organizatora, gdy jest to podyktowane względami
bezpieczeństwa, lub w innych, uzasadnionych przypadkach mają prawo do wskazania Uczestnikowi
innego miejsca.
W przypadku Imprez, na które wstęp jest wolny pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość
pozostania na imprezie leży w gestii Organizatora Imprezy realizującego swe uprawnienia za
pośrednictwem podległych mu pracowników ochrony.
Uczestnik ma prawo do przebywania w obszarach udostępnionych dla publiczności. Wstęp do
pozostałych obszarów, a w szczególności na teren zaplecza sceny lub garderób jest niedozwolony.
W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla Uczestnika Imprezy
mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, a w razie potrzeby –
przedstawiciele innych służb.
Akredytowani przedstawiciele mediów są Uczestnikami Imprezy w rozumieniu niniejszego
Regulaminu.
W przypadku akredytowanych przedstawicieli mediów Organizator wskazuje czas, obszary oraz
miejsca w których mogą oni realizować swoje zadania.
Dokumenty, o których mowa w §2 ust. 1, nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.

9. Organizator Imprezy w przypadku wprowadzenia ograniczeń ilości Uczestników Imprez (np. z
powodów sanitarno-epidemiologicznych) może dokonać ograniczenia ilości Uczestników Imprezy.
Zasady zwrotów biletów regulują odrębne przepisy.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Imprezy w przypadku, gdy aktualne przepisy
prawa powszechnego uniemożliwią lub ograniczają realizację Imprezy.
§3
Do wstępu i przebywania na terenie Imprezy są uprawnione osoby, które:
1) posiadają ważny bilet lub zaproszenie, a w przypadku biletów lub zaproszeń imiennych, ich dane
są zgodne z danymi umieszczonymi na tym dokumencie;
2) są trzeźwe;
3) nie są pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających
podobnie;
4) nie naruszają przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu Obiektu lub Regulaminu Imprezy,
5) w przypadku osób w wieku do 13 roku życia ich wstęp jest możliwy tylko pod opieką osoby
pełnoletniej.
Rozdział III
Obowiązki Uczestnika Imprezy
§4
1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:
1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb Organizatora dokument
uprawniający do wejścia na teren Imprezy;
2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać
bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu
Obiektu i Regulaminu Imprezy;
3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników ochrony i Organizatora Imprezy oraz
spikera/konferansjera Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, lub pracowników innych uprawnionych służb – do wykonywania ich poleceń;
4) stosować się do zaleceń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
pandemii wirusa SARS-CoV-2.
Rozdział IV
Zakazy
§5
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie :
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
- broni każdego rodzaju, nawet, gdy Uczestnik jest uprawniony do jej posiadania. Przepis nie
dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb w czasie wykonywania przez
nich obowiązków służbowych;
- materiałów wybuchowych;
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, itp.;
- różnego rodzaju noży, pałek, kijów, prętów, oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie
jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, a
w tym również drzewców do flag i transparentów, itp.;
- wyrobów pirotechnicznych, oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
- urządzeń laserowych;
- butelek, kubków, szkła lub puszek;
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2) przedmiotów, które można wykorzystać do wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności
hałasu, szczególnie wszelkich urządzeń z napędem mechanicznym lub pneumatycznym;
3) alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
Prawo interpretacji, czy dany przedmiot jest niebezpieczny przysługuje pracownikom ochrony.
Uczestnikom Imprezy zabrania się:
1) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach
obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
2) nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
3) rzucania przedmiotami;
4) spożywania alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych działających
podobnie;
5) palenia tytoniu (w tym przy użyciu urządzeń elektronicznych, rozniecania i podsycania ognia;
6) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
7) zaśmiecania terenu imprezy;
8) niszczenia infrastruktury obiektu;
9) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w miejscach do tego nie przeznaczonych, a w
szczególności na ciągach komunikacyjnych i drogach ewakuacyjnych;
10) nieuzgodnionego z Organizatorem kolportażu ulotek.
Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren
Imprezy zwierząt.
Organizator odmawia wstępu i przebywania na Imprezie osobom, które:
1) nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy,
2) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym przez pracowników ochrony lub
przedstawicieli Organizatora;
3) są pod widocznym działaniem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
działających podobnie, a w tym powodujących utrudniony kontakt z Uczestnikiem;
4) nie ukończyły 13 roku życia i pozostają bez pełnoletniego opiekuna;
5) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
Uczestnikowi Imprezy zabrania się wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: zaplecza sceny, miejsc wyznaczonych dla ekip
technicznych lub przedstawicieli mediów, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia
nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie scenę, fasady sceny, scenografię, płoty,
mury, ogrodzenia Imprezy, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego
rodzaju, oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp maja wyłącznie służby
specjalistyczne lub pracownicy Organizatora Imprezy.
Rozdział V
Uprawnienia oraz zobowiązania Uczestnika Imprezy
§6

1. Uczestnik ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez
organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone
jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad
współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem
3) do informacji o:
a) umiejscowieniu punktów gastronomicznych i sanitarnych;

b) udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby
ratownicze.
4) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do
ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
5) korzystać z pomocy medycznej w niezbędnym zakresie.
2. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na
terenie Imprezy z przyczyn zawinionych przez Organizatora;
2) składania skarg i wniosków, w sposób zgodny z odrębnymi uregulowaniami;
3) żądania od Organizatora Imprezy zwrotu kosztów za niewykorzystany dokument uprawniający
do wstępu na teren Imprezy jedynie w przypadku nie odbycia się imprezy i w sytuacji w której
poniósł koszt związany z nabyciem prawa wstępu na Imprezę.
3. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest:
1) przekazania przed wstępem na teren Imprezy wypełnionego formularza osobowego związanego
z realizacją przez Organizatora wymogów związanych przetwarzaniem danych osobowych
uczestników Imprez dla celów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii
wirusa SARS-CoV-2. Formularz udostępniony jest do pobrania poprzez system biletowy
Organizatora, na stronie internetowej Organizatora lub w formie wydrukowanej w holach
wejściowych do Domu Muzyki i Tańca. Nie oddanie wypełnionego formularza, wypełnienie w
sposób nieczytelny lub niezgodny z prawdą skutkuje odmową wstępu na teren Imprezy z
przyczyn zawinionych przez Uczestnika i tym samym pozbawia go możliwości starania się o
jakikolwiek zwrot kosztów zakupu biletów, kosztów dojazdu czy też innych kosztów.
2) do zakrywania (w sposób określony przez odrębne przepisy) ust i nosa oraz zachowania
dystansu społecznego;
3) zajęcia miejsca na podstawie wyznaczonego miejsca siedzącego przygotowanego z
zachowaniem dystansu społecznego;
4) do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Imprezy, a ponadto Uczestnik ma możliwość
dezynfekowania rąk po skorzystaniu z toalety oraz przed wyjściem z terenu Imprezy;
5) samodzielnego, na własny koszt wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka,
przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania
na terenie imprezy poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do przepisów sanitarnych
powoduje, że Uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższego obowiązku, a
w przypadku dalszego uchylenia zostanie wezwany do opuszczenie terenu Imprezy lub nie
zostanie wpuszczony na jej teren. Organizator ma prawo odmówić wstępu uczestnikowi, który
nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do tego obowiązku. W
takim wypadku widzowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia lub prawa.
Organizator nie ma obowiązku zapewnienia środków ochrony sanitarnej dla Uczestników;
6) zachowania dystansu społecznego - co najmniej 1,5 metra;
7) wyrzucania materiałów ochrony osobistej wyłącznie do oznaczonych pojemników.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§7
1. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na wydzielonym terenie wydarzenia jest
ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany maksymalnej liczby Uczestników, jeśli
będzie tego wymagać charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna i związane z nią przepisy;
2. Wejście na teren Imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie przez Organizatora lub podmioty
realizujące usługi na zlecenie Organizatora wizerunku Uczestnika w związku z produkcją,

prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub
każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie;
3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i
telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za
pisemna zgodą organizatora imprezy.
§8
1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu
podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji. Takim osobom nie przysługuje roszczenie
zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na Imprezę.
§9
1. Przebieg Imprezy podlega rejestracji przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego Organizatora;
2. Zapis z rejestracji monitoringu Imprezy jest przechowywany przez okres 1 tygodnia od dnia
zakończenia Imprezy – po tym czasie podlega zniszczeniu poprzez jego automatyczne nadpisanie.
§10
Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:
1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie jego
dobrego imienia;
2. unieważnienia zaproszenia, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do
wejścia na teren imprezy niedostępny dla publiczności w przypadku nieprzestrzegania przez jego
posiadacza zapisów Regulaminu Obiektu, Regulaminu Imprezy lub innych obowiązujących
przepisów.
§11
Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się
do jego stosowania.
§12
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Domu Muzyki i Tańca oraz w rejonie kasy biletowej.
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