REGULAMIN IMPREZY
Nazwa: Finał Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2020
Miejsce: Zbąszynecki Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze jest
Operatorem Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2020, Zbąszynecki Ośrodek
Kultury jest Organizatorem Finału Wojewódzkiego Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO
ARTE 2020 dla III i IV kategorii wiekowej, a Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej jest
Organizatorem Finału Wojewódzkiego Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2020
dla I i II kategorii wiekowej, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu
Festiwalem.
2. Uczestnikiem jest każda osoba biorąca udział w Festiwalu.
3. Organizacja Festiwalu odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny
Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl; www.mkidn.gov.pl oraz
www.gis.gov.pl.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Festiwalu
będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Festiwal. Każdy Uczestnik
przebywający na tym terenie w czasie trwania Festiwalu obowiązany jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na Festiwalu poprzez określenie
zasad zachowania się Uczestników obecnych na Festiwalu i korzystania przez nich z
terenu, na którym przeprowadzany jest Festiwal, a także z urządzeń, znajdujących się na
tym terenie.
6. Festiwal ma charakter kulturalny, a jego celem nie jest propagowanie jakichkolwiek
poglądów czy idei politycznych lub społecznych.
7. Liczba uczestników Festiwalu ograniczona jest do liczby osób wskazanej w „Wytycznych
dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARSCoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny – nie więcej niż 150 osób.
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II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
FESTIWALU:

1.

Organizator

zapewnia

uczestnikom

Festiwalu

bezpłatny

udział

we

wszystkich

wydarzeniach odbywających się podczas Festiwalu. Każdy Finalista przyjeżdża z jedną
osobą (opiekunem).
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy biorący udział w Festiwalu zobowiązani są do :
a)
b)
c)
d)
e)

zakrywania ust i nosa;
zachowania dystansu min. 1,5 metra w oczekiwaniu na wejście na Festiwal;
dezynfekcji rąk przy wejściu na Festiwal, przy wejściu oraz przy zejściu ze sceny;
zachowania dystansu 1,5 m na terenie Festiwalu;
respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu
społecznego z artystami;
f) wchodzenia i wychodzenia na/z Festiwalu tylko oznaczonymi przejściami
z zachowaniem dystansu;
g) wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
h) dostosowania się do zaleceń Organizatora i służb porządkowych;
i) wypełnienienia oświadczenia o swoim stanie zdrowia w biurze organizacyjnym;
j) zajmowania co drugiego miejsca siedzącego;
4. W Festiwalu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 37,5°C, suchy
kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem
epidemiologicznym.

5.

Uczestnik

zobowiązany

jest

do

bezwzględnego

przestrzegania

poleceń

i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Festiwalu.
6. Organizator może odmówić wstępu osobie:
a) bez maseczki lub innej formy zakrywającej usta i nos;
b) zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się
będzie Festiwalu ;
c) która odmówiła pomiaru temperatury;
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d) u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających;
e) u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów,
urządzeń

emitujących

dźwięk,

materiałów

rasistowskich,

ksenofobicznych

oraz

propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.
7. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Festiwalu może wezwać
Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad
uczestnictwa w Festiwalu wezwać do opuszczenia przez niego terenu Festiwalu i
zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
8. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Festiwalu z powodów
nieprzewidzianych, a niezależnych od organizatora.
9. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez
uprzedzenia i rekompensaty.
10. Organizator zdezynfekuje mikrofon po każdym jego użyciu przez wokalistę.

11. Podczas Festiwalu zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek
treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.
12. W trakcie Festiwalu Organizator utrwala wizerunek Uczestników i przebieg Festiwalu dla
celów dokumentacji, promocji, reklamy oraz sprawozdawczości Festiwalu i innych
statutowych imprez Organizatora. Uczestnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych
pretensji do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i
telewizyjnych oraz promocyjnych relacjonujących przebieg Festiwalu.
13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na Festiwalu przebywa na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
14. Organizator
przestrzegania

nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem

zawartych

powyżej

postanowień

oraz

zarządzeń

i

poleceń

nie
służb

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
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15. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
na terenie, gdzie odbywa się Festiwal w stosunku do innych jego Uczestników jak i za
szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
16. 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 stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,
działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
17. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu Festiwalu i obowiązuje we wszystkich
dniach trwania Festiwalu , tj. 6-9 października 2020 roku.
18. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
20. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin
nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego
Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
21. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora;
b) na stronie internetowej Organizatora.
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