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REGULAMIN IMPREZY 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ ALL MUSES SP. Z O.O. 

 

IMPREZA 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin dotyczy koncertu odbywającego się pod nazwą WMQ Wojtek 

Mazolewski Quintet Muzyka Krzysztofa Komedy, gościnnie:  Marysia  Sadowska, 

Krzysztof Zalewski (dalej: „Impreza”). 

2. Impreza odbędzie się: 

a) dnia: 13.10.2019 r. od godz. 18:30; 

b) pod adresem: siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

(plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice). 

3. Impreza jest organizowana w ramach VII edycji Festiwalu Screen & Sound Fest. 

4. Impreza jest wydarzeniem artystycznym (takim jak koncert, recital, pokaz itp.), 

odbywającym się w obiektach zamkniętych typu teatr, opera, filharmonia, kino, 

muzeum, biblioteka, dom kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.  

5. Impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

6. Podczas Imprezy uczestnicy zobowiązani są stosować się do niniejszego regulaminu 

jak również do wszelkich regulaminów siedziby NOSPR. Regulaminy te dostępne są 

u zarządcy obiektu, a dodatkowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji 

Publicznej (adres: http://www.bip.nospr.org.pl/pl/).   

7. Uczestnicząc w Imprezie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania (co dotyczy 

również regulaminów siedziby NOSPR).  

 

ORGANIZATOR ORAZ DANE KONTAKTOWE 

§ 2. 

1. Organizatorem Imprezy jest All Muses sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231),  

ul. Bociana 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000471411; REGON: 122912057; NIP: 9452174789.  

2. Organizator Imprezy zwany będzie dalej: „Organizatorem”. 

3. Przedstawiciele Organizatora podczas Imprezy będą posiadali stosowne 

identyfikatory. 

4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: 

a) w jego siedzibie oraz listownie pod adresem: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków; 

b) mailowo pod adresem: office@allmuses.com; 

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 12 616 41 79.  

5. Polityka prywatności Organizatora jest dostępna w wersji tradycyjnej w jego siedzibie 

oraz w wersji elektronicznej na stronie www.allmuses.com i stanowi obowiązek 

informacyjny z wymogów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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UCZESTNICTWO W IMPREZIE 

§ 3. 

1. Impreza jest wydarzeniem biletowanym. 

2. Wstęp na Imprezę jest możliwy wyłącznie po okazaniu biletu wstępu lub zaproszenia 

wydanych przez Organizatora lub we współpracy z nim. 

3. Uczestnicy zobowiązani są zajmować miejsca wskazane im na biletach lub przez 

przedstawicieli Organizatora.  

4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi (wyłącznie prawa do odstąpienia od umowy 

na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). 

5. Organizator ma prawo odmówić wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu, 

środków odurzających lub zachowującym się w sposób stanowiący zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych uczestników Imprezy bądź mienia Organizatora lub osób 

trzecich.  

6. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie pod opieką 

swoich opiekunów prawnych lub osób stosownie upoważnionych.  

7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń przedstawicieli 

Organizatora oraz przedstawicieli zarządcy siedziby NOSPR, mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Imprezy oraz jej sprawnej 

organizacji. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

§ 4. 

1. Organizator zapewnia przestrzeganie przez swoich przedstawicieli wszelkich 

procedur bezpieczeństwa i BHP. 

2. Na Imprezę nie wolno wnosić żadnych przedmiotów mogących stanowić 

niebezpieczeństwo dla innych uczestników Imprezy. W szczególności zakaz dotyczy: 

a) broni palnej i innej; 

b) ostrych narzędzi; 

c) środków pirotechnicznych i materiałów wybuchowych lub łatwopalnych; 

d) szklanych butelek oraz innych szklanych przedmiotów. 

3. Na Imprezę nie wolno wnosić alkoholu ani żadnego rodzaju środków odurzających. 

4. Na Imprezę nie wolno wprowadzać zwierząt. 

5. Ograniczenie wskazane w ustępie poprzedzającym nie dotyczy psa asystującego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. psa odpowiednio 

wyszkolonego i specjalnie oznaczonego, w szczególności psa przewodnika osoby 

niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, 

który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

6. Warunkiem wprowadzenia na Imprezę psa asystującego jest wyposażenie go w 

uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego 

status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień 

weterynaryjnych. 

7. Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich środków, które okażą się 

konieczne dla zapewnia bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy, co w szczególności 

dotyczy wyproszenia z Imprezy osób nie zachowujących norm bezpieczeństwa.  
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PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA 

§ 5. 

1. Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do utworów wykonywanych, 

odtwarzanych, wyświetlanych itd. podczas Imprezy należą do podmiotów 

uprawnionych. 

2. Organizator uzyskał stosowne prawa (licencje) oraz jest uprawniony do wykonywania 

utworów na podstawie zawartych umów z podmiotami indywidualnymi bądź 

organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (w szczególności ZAiKS). 

3. Organizator nie przenosi ww. praw w żadnym stopniu ani w żadnej części na 

uczestników Imprezy ani nie udziela im żadnego rodzaju licencji. 

4. Podczas trwania Imprezy obowiązuje zakaz wykonywania przez uczestników Imprezy 

zdjęć oraz nagrań wideo, a Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z 

Imprezy osób, które nie będą stosować się do tego zakazu. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozpowszechnianie przez 

uczestników Imprezy zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych w sposób nieuprawniony 

przez uczestników Imprezy bądź osoby trzecie.  

6. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy w formie materiałów 

fotograficznych oraz nagrań wideo. Poprzez uczestnictwo w Imprezie uczestnik godzi 

się z tym, że jego wizerunek może zostać utrwalony w celach dokumentacyjnych oraz 

promocyjnych Organizatora, jego partnerów oraz kontrahentów. Uczestnik godzi się 

nadto na takie wykorzystanie tego wizerunku bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu odbywania się Imprezy polach 

eksploatacji oraz bez prawa do wynagrodzenia.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 6. 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie zapewnienia uczestnikom 

Imprezy bezpieczeństwa na ogólnie przyjętych zasadach i obowiązujących 

przepisach BHP. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu 

wyrządzone uczestnikom Imprezy, jeżeli przyczynili się oni do ich powstania swoim 

zachowaniem lub zaniechaniem bądź jeśli powstanie tych szkód było wynikiem siły 

wyższej lub działań osób trzecich, za które Organizator nie odpowiada (w 

szczególności innych uczestników Imprezy).  

3. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie 

osób znajdujących się pod ich opieką (w szczególności osób niepełnoletnich). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7. 

1. Regulamin obowiązuje uczestników Imprezy przez cały czas jej trwania aż do 

momentu opuszczenia obiektu, na którym Impreza się odbywała. 

2. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Organizatora: www.allmuses.com. 

3. Regulamin udostępnia się uczestnikom Imprezy w miejscu i czasie odbywania się 

Imprezy na ich żądanie.  

 

ALL MUSES SP. Z O.O. 

http://www.allmuses.com/

