
REGULAMIN IMPREZY  
 

„Wieczór z Kabaretem Paranienormalni oraz Trio Mariachi” w dniu 16.07.2021r. o godz. 20:00 w amfiteatrze przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Ks. A. Kani 55, 76-248 Dębnica Kaszubska) 

 
Na czas imprezy „Wieczór z Kabaretem Paranienormalni oraz Trio Mariachi” (zwanej dalej „Imprezą”) w dniu 
16.07.2021 r. o godz. 20:00 wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej Uczestników: 
 

1. Organizatorem Imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Ks. A. Kani 55, 76-248 Dębnica 
Kaszubska, zwany dalej Organizatorem. 

2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (gok.debnica.pl), stronie Facebook Organizatora 
(www.facebook.com/gokdebnica) oraz w formie plakatów przy wejściach na teren Imprezy. 

3. Impreza odbywa się w dniu 16.07.2021 roku w amfiteatrze na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, 
przy ulicy Ks. A. Kani 55 w Dębnicy Kaszubskiej. 

4. Impreza rozpoczyna się o godzinie 20:00 i kończy o godzinie 23:00. 
5. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem i jego bezwzględnego przestrzegania. 
6. Wstęp na teren imprezy jest wolny. 
7. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
8. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień Regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu: 
a. posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Imprezy, 
b. posiadania i wnoszenia przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, 
c. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, 
d. wnoszenia środków odurzających i innych podobnie działających substancji, 
e. wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń 

emitujących światło,  
f. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach, z tworzyw sztucznych, 

które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
g. wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia, 
h. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów, 
i. rzucania wszelkimi przedmiotami, 

9. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, to 
Organizator określa listę przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych. 

10. W Imprezie nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy: 
a. jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie 
b. przebywa na kwarantannie 
c. jest pod nadzorem epidemiologicznym. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom z symptomami wskazującymi na 
możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

12. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do zakrywania ust oraz nosa, jak i (w miarę możliwości) do zachowania dystansu 
osobistego – minimum 1,5 metra. 

13. Uczestnicy zaszczepieni na COVID-19 są proszeni o przyniesienie Unijnego Certyfikatu COVID w formie papierowej lub 
elektronicznej (na smartfonie/tablecie) 

14. Limit osób nieszczepionych na Imprezie wynosi 250. W wypadku osiągnięcia limitu Organizator ma prawo odmówienia 
wstępu na teren Imprezy kolejnym osobom nieszczepionym. 

15. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub 
inne powołane podmioty trzecie, 

16. Uczestnicy Imprezy nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu do użytku innego niż prywatny. 
Niedozwolone jest rejestrowanie całości występów poszczególnych artystów w dowolnym celu. 

17. Osoby obecne na Imprezie nie mogą być pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających 
środków, 

18. Organizator ma prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nie przestrzegających niniejszego 
Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej. 

19. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie 
zaśmiecania terenu. 

20. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych 
Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę. 
Polecenia te dotyczyć mogą: 

a. opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu zachowania się - 
przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy, 

b. zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy, 
c. odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Imprezy, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności 

dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno-magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją 
Imprezy, takich jak: zaplecza techniczne, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne Imprezy, itp. 

21.  W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 


