
 

REGULAMIN 
imprez odbywających się na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim w okresie od 2 lipca do 29 sierpnia 2021 r. 
 

1. Uczestnictwo w Imprezach organizowanych na terenie Faktorii jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz 

akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz stosowania zasad w nim 

zawartych.  

2. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy:  

a. nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19;  

b. nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

c. w ciągu ostatniego tygodnia nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub 

skierowaną do izolacji;  

d. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w wydarzeniu wystąpią u niej objawy zakażenia COVID-

19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i 

epidemiologiczne, a także Organizatora wydarzenia.  

3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) zobowiązana jest 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać 

postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.  

4. Ze względu na wymogi w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19 Organizator określa, że jednorazowo 

zostanie udostępnionych Uczestnikom Imprezy nie więcej niż 75% liczby miejsc na widowni.  

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, 

materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

b. napojów alkoholowych,  

c. środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

e. innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi. 

5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora 

Imprezy i Służb porządkowych.  

6. Uczestników Imprezy zobowiązuje się do: 

a. dezynfekcji dłoni w oznaczonych punktach higienizacji, 

b. zakrywania, przy pomocy własnych maseczek, ust i nosa, 

c. noszenia przez cały czas trwania Imprezy opasek identyfikacyjnych zakładanych przez personel 

Organizatora przy wejściu na wydarzenie (usunięcie opaski uprawnia Organizatora do nakazania opuszczenia 

imprezy). 

7. Procedury, wytyczne, przedsięwzięcia podjęte podczas imprezy w związku z występowaniem na terenie kraju 

stanu pandemii:  

a. Organizator wydarzenia zapewnia możliwości zdezynfekowania rąk na specjalnych stanowiskach 

zlokalizowanych na terenie obiektu. Dezynfekcja dłoni jest obowiązkowa w przypadku wstępu oraz w 

momencie opuszczenia terenu Imprezy przez każdego z uczestników.  

b. W przypadku kolejki do sanitariatów lub do wejścia na teren Imprezy zalecane jest zachowanie 1,5-

metrowego dystansu.  



8. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na Teren Imprezy oraz przebywania na niej osobom:  

a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków,  

b. posiadającym przedmioty wymienione w pkt. 5.  

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa 

lub porządku Imprezy,  

e. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 10.  

9. Służby porządkowe są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem a w przypadku niewykonania tych poleceń 

– wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy; odmowy wstępu na teren imprezy lub usunięcia z terenu imprezy 

uczestnika, który nie stosuje się do przyjętych przez Organizatora rozwiązań dot. zapobiegania i zwalczania 

zagrożeń w związku z występowaniem na terenie kraju pandemii COVID-19 . 

10. Uczestnicy Imprezy przebywają na niej na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia). Przebywanie na Terenie Imprezy 

osób nie mających ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych 

w Regulaminie przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną. Rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby 

odpowiedzialne za opiekę nad osobami nie posiadającymi zdolności prawnej odpowiadają za działania lub 

zaniechania osób nad którymi sprawują pieczę jak za działania własne, chyba że inaczej stanowią przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

11. Organizator nie zapewnia opieki nad osobami poniżej 18. roku życia.  

12. Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć. Wizerunek uczestnika 

wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów:  

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na 

wszelkich polach eksploatacji, w tym: ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych 

i itp. Wizerunek może być wykorzystany w każdej formie.  

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy Uczestnik Imprezy 

odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście.  

14. Zabrania się przebywania bez zezwolenia Organizatora w oznaczonych/ wydzielonych miejscach 

znajdujących się na Terenie Imprezy przeznaczonych wyłącznie dla osób upoważnionych przez Organizatora.  

15. Uczestnikom Imprezy nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.  

16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz do przebywania 

wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla widzów z zachowaniem zasad dot. dystansu społecznego.  

17. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych Uczestników Imprezy, wszelkich innych 

urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia używanego przez Organizatora.  

18. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg 

dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.  

19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia Uczestnicy Imprezy powinni:  

a. natychmiast powiadomić pracowników Organizatora lub Służby Porządkowe o tym fakcie,  

b. unikać paniki,  

c. stosować się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora i Służb Porządkowych,  



d. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Imprezy np. odwołania udziału w 

Imprezie zespołu, artysty, a ponadto prawo do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i 

czasowym bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu 

wobec Uczestników Imprezy lub innych podmiotów.  

21. Przedstawiciel Organizatora może z ważnych przyczyn techniczno-organizacyjnych, ze względów 

bezpieczeństwa, oraz ze względu na obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii ograniczyć wstęp na teren imprezy. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie 

zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników Imprezy lub innych podmiotów.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.  

24. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

25. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

26. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.  


