
Regulamin wydarzeń artystycznych odbywających się w Klubie Festiwalowym festiwalu 

Wschód Kultury - Inne Brzmienia na Błoniach pod Zamkiem w Lublinie w dniach 3-6 

września 2020 r., zwanych dalej Wydarzeniami. 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzeń 

przebywają na terenie Klubu Festiwalowego na Błoniach pod Zamkiem w Lublinie w 

ramach festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Każda osoba przebywająca na tym 

terenie w czasie trwania Wydarzeń zobowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Wydarzeń oznacza akceptację postanowień 

Regulaminu. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzeń poprzez 

określenie zasad zachowania się na ich terenie.  

3. Organizatorem Wydarzeń są Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 

Lublin.  

4. Warunkiem udziału w Wydarzeniach jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz 

internetowy udostępniony w systemie Going na stronie www.goingapp.pl w dniach 14-

30.08.2020 r. bądź do wyczerpania puli bezpłatnych wejściówek. Dokonując rezerwacji 

przez system Going., osoba zainteresowana udziałem w Wydarzeniach zobowiązana 

jest do podania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu mailowego 

lub telefonu. W przypadku gdy do dnia 30.08.2020 r. pula bezpłatnych wejściówek nie 

zostanie wyczerpana, informacja na temat sposobu ich rezerwacji dostępna będzie na 

stronie www.innebrzmienia.eu. 

5.  Osoby zainteresowane udziałem w Wydarzeniach mają możliwość rezerwacji  

bezpłatnej wejściówki na dany dzień koncertowy, nie ma natomiast możliwości 

rejestracji wejściówki na pojedynczy koncert. 

Istnieje możliwość rezerwacji wejściówek na więcej niż jeden dzień koncertowy.  

6. Warunkiem uzyskania bezpłatnej wejściówki jest dokonanie wyżej wspomnianej 

rezerwacji poprzez system Going, a także wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia 

oraz odbiór wejściówki-opaski przed wejściem na teren Wydarzeń, na podstawie kodu 

biletowego wysłanego przez system Going. 

7. Do osób, które dokonają rezerwacji wejściówek do dn. 30.08.2020 r. , w dn. 31.08.2020 

r. od godziny 10.00 system Going wysyłać będzie na adres mailowy podany przy 

rejestracji ankietę o stanie zdrowia (COVID). Wysłanie kodu biletowego, 

uprawniającego do odbioru bezpłatnej wejściówki- opaski, jest ściśle uzależnione  

od uzupełnienia ankiety o stanie zdrowia, z której będzie wynikało, że osoba, która 

dokonuje rezerwacji nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym 

chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie o stanie zdrowia należy wypełnić  

i wysłać najpóźniej do dnia 2 września 2020 r. do godziny 16.00. 

8. Wejściówkę na Wydarzenia (w formie opaski) należy odebrać w dniu Wydarzenia  

w punkcie wydawania wejściówek, zlokalizowanym na bramkach wejściowych  

do Klubu Festiwalowego na Błoniach pod Zamkiem (w przypadku rezerwacji 

wejściówek na różne dni festiwalowe nie ma możliwości odbioru wszystkich 

wejściówek jednocześnie). W celu odbioru wejściówki-opaski konieczne będzie 

okazanie na bramce wejściowej kodu biletowego wysłanego przez system Going. Kod 

ten może być okazany na telefonie komórkowym lub w formie drukowanej. Kod 

odczytywany będzie techniką skanowania. 

http://www.goingapp.pl/
http://www.innebrzmienia.eu/


9. Wejściówki zarezerwowane poprzez system Going będą wydawane od godziny 16.00 

do momentu rozpoczęcia pierwszego koncertu w danym dniu festiwalowym.  

10. Ilość wejściówek jest ograniczona. 

11. Po rozpoczęciu pierwszego koncertu danego dnia nieodebrane wejściówki z systemu 

Going wracają do puli wolnych wejściówek i mogą zostać wydane osobom, które 

dokonają zgłoszenia w punkcie wydawania wejściówek na Błoniach pod Zamkiem. 

12. Punkt wydawania wejściówek jest otwarty do godziny 21.30. 

13. Wejściówkę może odebrać wyłącznie osoba, która dokonała jej rezerwacji przez System 

Going oraz przesłała wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia. 

14. Dzieci i osoby małoletnie muszą być zarejestrowane w systemie Going za zgodą 

rodziców lub opiekuna prawnego. 

15. Wejściówkę na Wydarzenia należy odebrać osobiście. 

16. Wejściówki nie można przekazać osobie trzeciej. 

17. Wejście na Wydarzenia zostanie otwarte o godzinie 16.00. 

18. Osoby, które odebrały wejściówki, ale nie stawiły się na Wydarzeniu do  momentu  

rozpoczęcia pierwszego koncertu danego dnia tracą pierwszeństwo wejścia  

na Wydarzenie, a ich wejściówki wracają do puli wolnych wejściówek i mogą być 

wydane osobom oczekującym w kolejce. 

19. Dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich 

wyłączną odpowiedzialność.  

20. Osoby uczestniczące w Wydarzeniach zobowiązane są do stosowania się do zaleceń 

przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa  

i porządku.  

21. Każdy uczestnik Wydarzeń przy wejściu na Wydarzenia (za zgodą) zostanie poddany 

bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę.  

W przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników Wydarzeń temperatury powyżej 

38 stopni Celsjusza, osoba taka nie otrzyma wejściówki i nie zostanie wpuszczona  

na teren Wydarzeń. 

22. W przypadku nie wyrażenia zgody przez uczestnika na poddanie się bezdotykowemu 

mierzeniu temperatury, osobie takiej nie zostanie wydana wejściówka, a tym samym 

nie zostanie ona wpuszczona na teren Wydarzeń. 

23. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są: 

a. zdezynfekować ręce przed wejściem na teren Wydarzeń 

b. zakrywać usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą ochronną) przez cały okres 

przebywania na terenie Wydarzeń, chyba że możliwe jest zachowanie dystansu 

1,5 metra odległości od innych uczestników wydarzenia;  

c. obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje w strefie gastronomicznym  

po zajęciu miejsca przy stoliku przez uczestnika Wydarzenia. 

d. uczestnicy Wydarzeń oczekujący na wejście na widownię zobowiązani są  

do zachowania 1,5 metra odległości od innych oczekujących lub zakrywania ust 

i nosa. 

24. Organizator utrwala przebieg Wydarzeń na całym jego terenie dla celów dokumentacji 

oraz promocji i reklamy festiwalu i imprez Organizatora w przyszłych latach. Państwa 

dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu 

informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach  

w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, w 

prasie, na tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Warsztatów Kultury.  



25. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych 

uczestników Wydarzeń, w tym za szkody wyrządzone z powodu utrwalania  

i wykorzystania ich wizerunku.  

26. Zabronione jest na terenie Wydarzeń:  

a) działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek 

przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wydarzeń, 

b) przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych,  

c) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń  

i sprzętu,  

d) wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych,  

e) prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub 

innej zarobkowej,  

f) prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści 

niezgodnych z polskim prawodawstwem, 

g) palenie papierosów wewnątrz namiotu, w którym znajduje się Klub Festiwalowy 

27. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do: 

a) kulturalnego zachowania względem innych uczestników Wydarzeń i przestrzegania 

norm społecznych,  

b) szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właściciela, zgodnie z art. 

77 §1 kodeksu wykroczeń,  

c) korzystania z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem,  

28. W przypadku istniejącego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia 

należy:  

a) niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora/Służby Porządkowe –

pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami 

umieszczonymi w widocznym miejscu, 

b) powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce 

zagrożenia.  

29. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje dyżurny 

pracownik Warsztatów Kultury. 

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę 

Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że 

wykonanie zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: 

warunki atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, ograniczenia związane ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2.  

31. Osoby przebywające na terenie Wydarzeń mogą być narażone na ciągłe przebywanie w 

strefie dźwięków.  

32. Organizator zastrzega możliwość́ odwołania Wydarzeń w przypadku bardzo złych 

warunków atmosferycznych (np.: prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr, niska 

temperatura) lub ze względów bezpieczeństwa.  



33. Organizator zapewnia dostęp do toalet w trakcie Wydarzeń - toalety będą regularnie 

odkażane i wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk. W przypadku kolejki do sanitariatów 

uczestnicy Wydarzeń  muszą zachować od siebie 1,5-metrowy dystans.  

34. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

a) przy wejściu na teren Wydarzeń na tablicach informacyjnych, 

b) na stronie internetowej festiwalu: www.innebrzmienia.eu 

35. Służby Porządkowe działają według własnych instrukcji bezpieczeństwa oraz p.poż. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

36. Rolę Służb Porządkowych podczas Wydarzeń pełni Agencja Ochrony.  

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru  

na terenie Wydarzeń.  

38. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z miejsca 

Wydarzeń. 

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy  

i Kodeksu Cywilnego.  

http://festiwalu/

