
 

Regulamin Festiwalu Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej 

26 luty – 5 marca 2022 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania dla uczestników Festiwalu 

Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej zwanym dalej „wydarzeniem” w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które uczestniczą w Festiwalu, odbywającego 

się w dniu 26 lutego 2022 r. w Sali Lustrzanej CKIP, 3 i 5 marca 2022 r. w Sali Koncertowej 

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. 

3. Organizatorem Festiwalu Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej jest Centrum Kultury  

i Promocji w Jarosławiu. 

§ 2 

Przedmiot regulaminu – zgodnie z następującymi punktami 

Przedmiotem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Festiwalu. 

§ 3 

Sprzedaż biletów 

1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej ul. Rynek 5. 

Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. 

2. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w wydarzeniu wraz z osobą 

wspierającą każda z tych osób zobowiązana jest do posiadania Biletu. 

3. Do zakupu biletów ulgowych upoważnieni są: studenci, młodzież szkolna, posiadacze 

Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny lub Jarosławskiej Karty Seniora. 

§ 4 

Wstęp uczestników Festiwalu 

1. Bilet upoważnia do uczestnictwa w Festiwalu. 

2. Kategorie Biletów i związane z nimi uprawnienia do wstępu na wydarzenie: 

a) Bilet ważny z Unijnym Certyfikatem COVID 

 przeznaczony jest dla osób, które według ich najlepszej wiedzy w dniu wstępu na 

wydarzenie będą posiadały ważny Certyfikat, co gwarantuje wstęp powyżej 

przewidzianych limitów;  

 posiadacze Biletów zobowiązani są w dniu wstępu na wydarzenie, do potwierdzenia 

posiadania ważnego Certyfikatu;  

 Organizator ma prawo do weryfikacji na wejściu Certyfikatu. Brak ważnego Certyfikatu 

w dniu wstępu na wydarzenie może skutkować odmową wstępu z uwagi na limit miejsc 

dla osób niezaszczepionych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 

b) Bilet bez Unijnego Certyfikatu COVID; 

 przeznaczony jest dla osób nie posiadających Certyfikatu; 

 posiadacze Biletów zobowiązani są do przekazania Organizatorowi wypełnionego 

oświadczenia o stanie zdrowia, które jest do pobrania na stronie: www.ckip.jaroslaw.pl 

oraz w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej przy zakupie biletu; 

3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie: 

http://www.ckip.jaroslaw.pl/


 osobom posiadającym bilet bez ważnego Unijnego Certyfikatu COVID; 

 osobom, które nie okażą wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia; 

 osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

 osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

§ 5 

Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na wydarzeniu: 

1. Podczas wydarzenia zabrania się: 

 podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu 

wydarzenia; 

 używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach 

wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle 

rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym 

 rzucania przedmiotami; 

 wnoszenia i używania kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz oraz sprzętu 

fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną 

optyką, aparatów z zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków; 

 wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga 

specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

 

§ 6 

Postanowienia szczególne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego 

1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego Organizator informuje: 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z „Wytycznymi dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” 

ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 

Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby,  

u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby 

przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku 

wystąpienia u Uczestnika wydarzenia w trakcie wydarzenia którejś z okoliczności 

wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik wydarzenia ten ma obowiązek 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora; 

 Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów 

administracji rządowej, Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do posiadania podczas  

Festiwalu środków ochrony osobistej, określonych w aktualnie obowiązujących 

przepisach, wytycznych lub zaleceniach, a także do stosowania się do obowiązujących 

aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest  

do zapoznania się z obowiązującymi zasadami postępowania. Organizator ma prawo  

do odmowy wstępu na Koncert oraz do usunięcia Uczestników wydarzenia nie stosujących 

się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń. 

 W zależności od aktualnie obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń 

właściwych organów administracji rządowej warunkiem udziału w wydarzeniu musi być 



złożenie przez Uczestnika wydarzenia oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, 

nie jest on osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie takie powinno zawierać również imię  

i nazwisko oraz data urodzenia Uczestnika a także dane kontaktowe umożliwiające kontakt 

z Uczestnikami po zakończeniu wydarzenia – adres i telefon. Wzór oświadczenia określa  

i udostępnia Organizator;  

 oświadczenie określone powyżej Uczestnik złoży w dniu wydarzenia, w sposób określony 

przez Organizatora; 

 dane osobowe Uczestników wydarzenia zawarte w oświadczeniach mogą być 

udostępniane odpowiednim służbom, pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym 

terenie; 

 Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach jest Centrum Kultury  

i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail: kontakt@ckip.jaroslaw.pl, 

tel.: 16 624 89 89 . Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia 

będzie skutkować odmową wstępu na wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora, polegających na przeciwdziałaniu 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2; 

 Dane osobowe Uczestników wydarzenia zawarte w oświadczeniach przechowywane będą 

przez Organizatora przez okres 2 tygodni lub przez dłuższy okres, jeżeli okaże się to 

niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do 

jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2022 roku. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności  

z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa 

Uczestnikom Wydarzenia. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie 

internetowej www.ckip.jsroslaw.pl.   
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