
Regulamin korzystania z Klubokawiarni Festiwalowej festiwalu Wschód Kultury – Inne 

Brzmienia (zwanej dalej Klubokawiarnią Festiwalową lub Klubokawiarnią) na Błoniach 

pod Zamkiem w Lublinie w dniach 24–27 czerwca 2021 r. 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie jego obowiązywania 

przebywają na terenie Klubokawiarni Festiwalowej na Błoniach pod Zamkiem w 

Lublinie w ramach festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w czasie funkcjonowania Klubokawiarni zobowiązana jest 

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Klubokawiarni 

oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z 

Klubokawiarni Festiwalowej poprzez określenie zasad zachowania się na jej terenie. 

3. Organizatorem Klubokawiarni Festiwalowej są Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. 

Grodzka 5a, 20-112 Lublin. 

4. Klubokawiarnia Festiwalowa funkcjonuje w dniach 24–27 czerwca 2021 r. w godzinach 

16.00–02.00, z zastrzeżeniem, iż na teren Klubokawiarni można wejść najpóźniej do 

godziny 24.00. 

5. Liczba osób przebywających na terenie Klubokawiarni Festiwalowej jest ograniczona. 

6. Na terenie Klubokawiarni zostanie wydzielona specjalna strefa, gdzie będzie 

wykonywana muzyka na żywo („strefa z muzyką na żywo”) z wydzieloną podstrefą dla 

widowni. 

7. Z terenu strefy z muzyką na żywo mogą korzystać jedynie goście Klubokawiarni 

Festiwalowej. 

8. Na terenie strefy z muzyką na żywo obowiązuje limit 250 osób. 

9. Do limitu osób przebywających w strefie z muzyką na żywo nie wlicza się osób 

zaszczepionych przeciwko COVID-19. 

10. Na terenie strefy z muzyką na żywo obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków. 

11. Na terenie strefy z muzyką na żywo obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 

12. Warunkiem wejścia na teren  Klubokawiarni Festiwalowej jest dokonanie wcześniejszej 

bezpłatnej rezerwacji poprzez formularz internetowy udostępniony na stronie 

organizatora w dniach 9-20.06.2021 r., bądź do wyczerpania miejsc. Dokonując 

rezerwacji przez formularz internetowy, osoba zainteresowana wejściem na teren 

Klubokawiarni zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych: imienia i 

nazwiska oraz adresu mailowego lub telefonu. W przypadku gdy do dnia 20.06.2021 r. 

pula bezpłatnych rezerwacji nie zostanie wyczerpana, informacja na temat sposobu ich 

rezerwacji dostępna będzie na stronie www.innebrzmienia.eu. 

13. Osoby zainteresowane wejściem na teren Klubokawiarni Festiwalowej mają możliwość 

bezpłatnej rezerwacji miejsca w konkretnym dniu funkcjonowania Klubokawiarni. 

Istnieje możliwość rezerwacji miejsca w Klubokawiarni na więcej niż jeden dzień. 

14. Warunkiem uzyskania bezpłatnej rezerwacji miejsca w Klubokawiarni Festiwalowej 

jest dokonanie wyżej wspomnianej rezerwacji poprzez formularz internetowy, a także 

wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia, informacji o zaszczepieniu lub jego braku 

oraz odbiór wejściówki-opaski przed wejściem na teren Klubokawiarni Festiwalowej. 

15. Osoby w pełni zaszczepione otrzymają wejściówki-opaski, które umożliwią im 

korzystanie ze strefy z muzyką na żywo z pominięciem ustalonego limitu osób. 

http://www.innebrzmienia.eu/


16. Osoby w pełni zaszczepione, aby otrzymać specjalną wejściówkę-opaskę zobowiązane 

są do okazania na wejściu na teren Klubokawiarni Festiwalowej dokumentu lub kodu 

QR poświadczającego zaszczepienie. 

17. Wejściówkę na teren Klubokawiarni Festiwalowej (w formie opaski) należy odebrać w 

dniu, na który została dokonana rezerwacja miejsca w punkcie wydawania wejściówek, 

zlokalizowanym na bramkach wejściowych do Klubokawiarni Festiwalowej 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 dowodu 

tożsamości. 

18. Wejściówki zarezerwowane przez formularz internetowy będą wydawane od godziny 

16.00 do godziny 18.00 w danym dniu festiwalowym. 

19. Liczba wejściówek jest ograniczona. 

20. Od godziny 18.00 danego dnia nieodebrane wejściówki z systemu internetowego 

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

rezerwacji w punkcie wydawania wejściówek na Błoniach pod Zamkiem. 

21. Punkt wydawania wejściówek jest otwarty do godziny 24.00. 

22. Wejściówkę może odebrać wyłącznie osoba, która dokonała jej rezerwacji. 

23. Dzieci i osoby małoletnie muszą być zarejestrowane za zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

24. Wejściówkę na teren Klubokawiarni Festiwalowej należy odebrać osobiście. 

25. Wejściówki nie można przekazać osobie trzeciej. 

26. Wejście na teren Klubokawiarni Festiwalowej będzie możliwe od godziny16.00. 

27. Osoby, które odebrały wejściówki, ale nie stawiły się w Klubokawiarni Festiwalowej 

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. 

28. Dzieci powinny przebywać na terenie Klubokawiarni Festiwalowej pod opieką 

rodziców lub opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

29. Osoby na terenie Klubokawiarni Festiwalowej zobowiązane są do stosowania się do 

zaleceń przedstawicieli Organizatora. Zalecenia te mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku. 

30. Każda osoba wchodząca na teren Klubokawiarni Festiwalowej (za zgodą) zostanie 

poddana bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę. W 

przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 stopni Celsjusza, osoba taka nie 

otrzyma wejściówki i nie zostanie wpuszczona na teren Klubokawiarni. 

31. W przypadku niewyrażenia zgody przez uczestnika na poddanie się bezdotykowemu 

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

nie zostanie ona wpuszczona na teren Klubokawiarni. 

32. Goście Klubokawiarni Festiwalowej zobowiązani są: 

a. zdezynfekować ręce przed wejściem na teren Klubokawiarni, 

b. zakrywać usta i nos maseczką przez cały okres przebywania na terenie 

Klubokawiarni przy czym obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje po 

zajęciu miejsca , w którym będą spożywali posiłki lub napoje  

33. Organizator utrwala przebieg wydarzeń na całym terenie Klubokawiarni Festiwalowej 

oraz Strefy muzyki na żywo dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy festiwalu 

i imprez Organizatora w przyszłych latach. 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. 

34. Na teren Klubokawiarni festiwalowej można wnieść amatorskie aparaty fotograficzne. 

Niedozwolone jest wnoszenie kamer video i/lub sprzętu fotograficznego mogącego 

mieć profesjonalne zastosowanie. Na terenie Klubokawiarni festiwalowej oraz Strefy 

muzyki na żywo obowiązuje zakaz profesjonalnego fotografowania i nagrywania.  

35. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości 

Klubokawiarni Festiwalowej, w tym za szkody wyrządzone z powodu utrwalania i 

wykorzystania ich wizerunku. 

36. Na terenie Klubokawiarni Festiwalowej zabronione jest: 

a) działanie zagrażające bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności rzucanie 

jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubokawiarni, 

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, który znajduje się na terenie Klubokawiarni 

Festiwalowej. 

37. Goście Klubokawiarni Festiwalowej zobowiązani są do: 

a) kulturalnego zachowania względem innych osób przebywających na terenie 

Klubokawiarni 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. 

38. 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. 

39. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje dyżurny 

pracownik Warsztatów Kultury. 

40. 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. 

41. Osoby przebywające na terenie Klubokawiarni Festiwalowej mogą być narażone na 

długotrwałe przebywanie w strefie dźwięków. 

42. Organizator zastrzega możliwość́ zamknięcia Klubokawiarni Festiwalowej w 

przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np.: prawdopodobieństwo burzy, 

silny wiatr, niska temperatura) lub ze względów bezpieczeństwa. 

43. Organizator zapewnia na terenie Klubokawiarni dostęp do toalet – toalety będą 

regularnie odkażane i wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk.  

44. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) przy wejściu na teren Klubokawiarni Festiwalowej na tablicach informacyjnych, 

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

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

46. Rolę Służb Porządkowych na terenie Klubokawiarni Festiwalowej pełni Agencja 

Ochrony. 

47. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na 

terenie Klubokawiarni Festiwalowej. 

48. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu 

Klubokawiarni. 

49. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do pozyskania wejściówek 

zmodyfikować treść Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin zostanie niezwłocznie 

upubliczniony na stronie internetowej Festiwalu: www.innebrzmienia.eu . 

50. W przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po zakwalifikowaniu uczestników 

do udziału w Festiwalu, Regulamin zostanie przekazany wszystkim uczestnikom, 

którzy zostali zakwalifikowani. 

51.  Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu są wiążące dla uczestników 

Festiwalu. 

52. W sprawach mogących budzić spory na tle niniejszego Regulaminu ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora Festiwalu. 

53. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy 

skontaktować się z Organizatorem 

 

 

http://festiwalu/
http://www.innebrzmienia.eu/

