
 

 

 

REGULAMIN “PRZECŁAW FESTIWAL 2021” 
 

I. Informacje ogólne: 
 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia: “Przecław Festiwal 2021” 
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Przecławiu, zwanego dalej Organizatorem. 

2. Osoby, które zdecydowały się na udział w wydarzeniu organizowanym 
przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz 
zobowiązują się go przestrzegać. 

 
II. Uczestnictwo w imprezach: 

 
1. Wydarzenie odbywa się w dniach od 18-20.06.2021 r. w miejscowości 

Przecław. 
2. Udział w wydarzeniu w dniu 18.06.2021 oraz 19.06.2021 jest płatny, 

natomiast w dniu  20.06.2021  jest bezpłatny  
3. Uczestnictwo w wydarzeniach płatnych odbywa się na podstawie 

ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których 
organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów bezpośrednio 
zakupionych u organizatora. 

4. Na terenie imprezy i obiektu, w którym impreza się odbywa mogą 
znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub 
identyfikatorem wydanym bezpośrednio u organizatora, obejmującym 
wstęp na teren imprezy. 

5. Bilet zakupiony na podstawie Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca jest 
ważny tylko po okazaniu danej karty i biletu przy wejściu na teren 
imprezy. 

6. Dzieci które nie ukończyły 10 roku życia uczestniczą w wydarzeniu 
bezpłatnie (pod opieką osoby dorosłej – z podpisanym oświadczeniem – 
załącznik nr2). 

7. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu bez 
opieki osoby pełnoletniej. Jeśli opiekę nad małoletnim podczas 
wydarzenia ma pełnić pełnoletni, inny opiekun prawny (rodzic) należy 
przy okazaniu biletu dostarczyć pisemne oświadczenie opiekuna 
prawnego (załącznik nr1). 

8. Opiekun osoby małoletniej przed wejściem na koncert jest zobowiązany 
do podpisania oświadczenia (załącznik nr2) 

9. Udział w wydarzeniu jest możliwy pod warunkiem złożenia 
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich 
uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy: 
• jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie covid-19 



 

 

• przebywa na kwarantannie 
• jest pod nadzorem epidemiologicznym. 

10. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie wydarzenia 
www.przeclawfestiwal.pl,  oraz w dniu imprezy w wersji papierowej. 
W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie 
wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki 
oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren 
wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą 
uczestniczyć  w wydarzeniu. 

11. Możliwe jest samodzielne wydrukowanie formularza oświadczenia i 
przekazania Organizatorowi przed wejściem na teren wydarzenia. 

12. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych 
osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu lub e-mail lub 
adres zamieszkania) pod kątem ewentualnej konieczności ich 
udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych 
oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez 
organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od 
wydarzenia. 

13. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia 
wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są 
symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w 
oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

14. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz 
zachowanie dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się 
kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów. 

15. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się 
w materiały ochrony osobistej (maseczka) i jej stosowania przez cały 
czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. 
Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik 
zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, 
a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o 
opuszczenie terenu wydarzenia. 

16. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, 
płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia. 

17. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio 
oznaczonych pojemników. 

18. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
19. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wymogów i zasad 

obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do 
umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do 
wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

20. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy 
korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych toalet, jak i 
oczekiwania na dostęp do toalet (zachowanie 2 metrowego odstępu). 



 

 

21. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren 
wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o 
szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z 
niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział 
uczestników na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach 
czasowych. 

22. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 
w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego, dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-
organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-
epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce. 

23. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia 
są systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. 
Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są wietrzone oraz w 
systemach wentylacji nie jest wykorzystywane powietrze pochodzące 
z recyrkulacji. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. 
25. Zabronione jest: 
• wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić 

zagrożenie dla innych, 
• wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również 
wnoszenie opakowań szklanych, palenie wyrobów tytoniowych lub 
elektronicznych papierosów. 

26. Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione 
przez organizatora mają prawo wyprosić lub wyprowadzić uczestnika 
naruszającego postanowienia regulaminu. 

27. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieposiadających 
aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez 
organizatora: na scenę, zaplecze, do pomieszczeń technicznych, 
garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku 
organizatora i wykonawców. 

28. Obowiązuje całkowity zakaz naruszania elementów scenografii, 
wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz  
oświetleniowej. 

29. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy 
są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do poleceń oraz uwag 
całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i 
obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną 
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sytuację organizacyjną. 
30. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć: 

W trakcie wydarzeń nie wolno bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, 
rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez 
wiedzy i zgody organizatora. 

W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby 
porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić z terenu imprezy 
osobę, która nie stosuje się do zakazu. 

31. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i 
reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od 
Organizatora.  

32. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy 
oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W 
trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy oraz 
ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu. 
Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania 
zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach 
emisji. 

33. Nagrany materiał będzie wykorzystany wyłącznie do celów 
promocyjnych Goksir Przecław, Goksir TV. 

 


