
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERCIE KAŚKI SOCHACKIEJ  
w dniu 22 sierpnia 2021 roku w Zatorze W CZASIE EPIDEMII COVID- 19 
  

1. Na koncercie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w 
Zatorze im. Jana Matejki w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego 
obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz aktualne 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

2. W czasie epidemii dane osobowe uzyskane podczas zakupu biletów/dystrybucji 
nieodpłatnych wejściówek mogą być udostępnione Głównemu Inspektorowi 
Sanitarnemu. 

3. Zasady dystrybucji wejściówek: 
a. ROK Zator udostępni pulę bezpłatnych wejściówek z osobnymi limitami dla 

osób zaszczepianych oraz osób niezaszczepionych biorąc pod uwagę 
aktualne wytyczne. 

b. Bezpłatne wejściówki można pobrać w formie elektronicznej za 
pośrednictwem strony https://bilety.rokzator.pl/ lub osobiście w 
sekretariacie ROK Zator.. 

c. W przypadku odbioru wejściówki z puli dla osób zaszczepionych należy 
pisemnie oświadczyć możliwość okazania potwierdzenia statusu 
zaszczepionego uprawnionym służbom (stosowny formularz zawarty 
będzie na wejściówce). 

d. Wejściówka ma formę imiennej przepustki uprawniającej do wejścia na 
teren koncertu, nie może być przekazana innej osobie niż obierająca 
-składająca oświadczenie.  

4. Tożsamość osoby posiadającej wejściówkę może być weryfikowana przy wejściu 
na tern koncertu. 

5. Złożenie imiennej wejściówki zawierającej stosowane oświadczenie uprawnia do 
wejścia na teren imprezy. Osoby nie posiadające wejściówek nie zostaną 
wpuszczone.  

6. Uczestnicy koncertu zobowiązani sią do przestrzegania wytycznych związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa przy udziale w tego typu wydarzeniach.  

7. ROK Zator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wniesienie na teren 
imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego 
rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.  

8. Osoby obecne na terenie imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie. 

9. Nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas imprez czuwają odpowiednie służby 
10. Odmawia się wstępu na imprezę osobie: 

a. która nie przedstawiła wejściówki lub innego dokumentu uprawniającego do 
wzięcia udziału w imprezie; 

b. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

c. która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, lub 
utrudnia udział w imprezie innym osobom. 

11. Zakazuje się: 
a. palenia tytoniu i używania ognia otwartego, oraz używania papierosów 

elektronicznych – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, 
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b. rzucania wszelkimi przedmiotami oraz wrzucania przedmiotów na scenę, 
c. samowolnego poruszania się uczestników imprezy po obiekcie poza 

miejscami do tego przeznaczonymi  
d. wnoszenia i posiadania przez osoby uczestniczące w imprezie broni lub 

innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, 
parasoli z ostrym zakończeniem, wskaźników laserowych; 

e. używania wulgarnego, obelżywego lub naruszającego dobre obyczaje 
słownictwa; 

f. zastawiania przejść ewakuacyjnych;. 
12. W przypadku osiągnięcia liczby osób przewidzianej publiczności, ROK Zator  

zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu kolejnych osób na teren imprezy. 
13. Za wszystkie szkody powstałe na mieniu bądź osobie w wyniku działania 

uczestnika imprezy odpowiedzialność ponosi osoba, która ich dokonała. Tym 
samym ROK Zator  nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych 
uczestników, a w szczególności za kradzież rzeczy, uszkodzenia mienia, 
uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. 

14. ROK Zator jest uprawnione do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności 
zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. 

15. Wejście na teren imprezy oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalanie i 
rozpowszechnianie wizerunku uczestnika imprezy przez ROK Zator  w celach 
promocyjnych i informacyjnych. 

16. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
Dia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E informujemy, że administratorem 
Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w 
Zatorze im. Jana Matejki z siedzibą w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1,e-mail: 
sekretariat@rokzator.pl, tel. 338412166 . Pełna treść klauzuli RODO znajduje się 
na stronie internetowej www.rokzator.pl w zakładce RODO 
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