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REGULAMIN UDZIAŁU W CYKLU POGRAJKI 

 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Centrum Turystyki 

Kulturowej TRAKT z siedzibą w Poznaniu (61-123), ul. Gdańska 2 (zwane dalej „Organizatorem”) 

w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wydarzenia składające się na program cyklu odbywać się na terenie Bramy Poznania ICHOT przy ul. 

Gdańskiej 2 w Poznaniu (dalej zwanym „Terenem”). 

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w Koncertach.  

4. Zakup biletów na koncerty jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Regulaminu 

Rezerwacji i sprzedaży biletów do Bramy Poznania oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania. 

Regulaminy te dostępne są na stronie internetowej www.bramapoznania.pl i w kasach Centrum. 

5. Aktualny harmonogram, cennik oraz opisy Wydarzeń podawane są na stronie internetowej 

www.bramapoznania.pl. 

 

 

 

§2 

Warunki udziału w cyklu Pograjki 

1. Wstęp na Teren Wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika/czki 

w związku z Wydarzeniem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pozyskiwanie tego 

wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Wydarzenia. Uczestnikowi 

nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. 

2. Uczestnik/czka nie może spożywać alkoholu na Terenie Wydarzenia. 

3. Na Terenie Wydarzenia zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek 

działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.  

4. Uczestnik/czka Wydarzenia może być narażony/a na ciągłe przebywanie w sferze poziomu 

dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestników/czek Wydarzenia 

nieprzestrzegających porządku, łamiących Regulamin, niszczących mienie oraz naruszających ogólnie 

przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

http://www.bramapoznania.pl/
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6. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy/czki zobowiązani/e są do stosowania się do zaleceń 

pracowników/czek Organizatora. 

7. Osoby poniżej 18. roku życia na Terenie Wydarzenia powinny przebywać pod opieką osób dorosłych. 

 

 

 

§3 

Postanowienia związane z bezpieczeństwem sanitarnym 

 

1. W związku z panującą pandemią powodowaną wirusem COVID-19, Wydarzenia odbywają się 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualnymi 

w dniu danego Wydarzenia. 

2. Udział w Wydarzeniach mogą brać osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami 

zakażonymi wirusem Covid-19 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

3. Uczestnicy/czki Wydarzeń mają obowiązek dostosować się do wymogów epidemiologicznych 

podczas udziału w Wydarzeniach. 

4. W trakcie Wydarzeń Uczestnicy/czki są zobowiązani do: 

a) posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą; 

b) zachowania, co najmniej 2 m odstępu od innych Uczestników/czek; 

c) dezynfekcji rąk, co najmniej na teren Wydarzenia. 

d) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów 
graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Wydarzeń w zakresie właściwej organizacji 
Wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających 
z przedmiotowego Regulaminu. 

5. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu 

odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne. 

6. W przypadku zaostrzenia wytycznych dotyczących organizacji Wydarzeń w związku z pandemią 

COVID – 19 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. 

 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Wydarzenia oraz prawo do 

ustalenia i zmiany programu Imprezy. 

2. Wstęp na Teren Wydarzenia lub zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu. 

3. 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 lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą 
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stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 

dostarczających energię elektryczną. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie 

Wydarzenia. 

5. Uczestnicy/czki Wydarzenia są zobowiązani/ne do stosowania się do pozostałych regulaminów 

obowiązujących na Terenie, publikowanych na stronie www.bramapoznania.pl. Wstęp na Teren 

Wydarzenia lub zakup biletu oznacza ich akceptację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin sporządziła: Anna Gruszka 


