REGULAMIN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ WROCŁAWSKI KLUB FORMATY
I. Zasady ogólne
1.
2.
3.

Regulamin został przygotowany przez Wrocławski Klub Formaty, z siedzibą przy ul. Samborska 3- 5, 54615 Wrocław.
Regulamin skierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie wydarzenia, w tym osób
posiadających bilet wstępu, wejściówkę lub akredytację.
Wymienione osoby w punkcie I.2 zobowiązane są do przestrzegania regulaminu wydarzeń WKF.

II. Zasady organizacyjne
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Osoby uczestniczące w wydarzeniach WKF zobowiązane są do przestrzegania: postanowień
regulaminu, przepisów pożarowych i porządkowych obowiązujących na terenie wydarzenia oraz
aktualnych procedur związanych z COVID-19 (dostępnych na stronie www.wkformaty.pl/covid)
Osoby uczestniczące w wydarzeniach WKF powinny wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia.
W wydarzeniach mogą brać wyłącznie osoby, które:
3.1. według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2 oraz nie posiadają
żadnych objawów zakażenia
3.2. nie przebywają na kwarantannie oraz nie zostały poddane nadzorowi epidemiologicznemu,
ponadto w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2
3.3. biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia
3.4. zobowiązują się do nieuczestniczenia w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez WKF
oraz niezwłocznego poinformowania o fakcie wystąpienia objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2
w ciągu 14 dni od dnia udziału w wydarzeniu lub zostaną objęte kwarantanną lub inną procedurą
sanitarną w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
3.5. posiadają świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzeń artystycznych,
w związku z czym w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie podczas wydarzenia nie będą
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz rejestracji foto-wideo bez zgody organizatora.
a) wnoszenia napojów alkoholowych, artykułów spożywczych oraz środków odurzających,
b) wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
c) wnoszenia kamer oraz sprzętu nagrywającego bez wcześniejszej zgody Organizatora,
d) innych niebezpiecznych przedmiotów.
Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
Ochrona oraz służby informacyjne uprawnione są do:
a) sprawdzania biletów, akredytacji i zaproszeń,
b) sprawdzania zawartości bagaży osób w przypadku podejrzenia złamania postanowień regulaminu,
c) nakazania opuszczenia terenu wydarzenia osobom naruszającym postanowienia niniejszego
regulaminu.

III. Bilety i wstęp na teren wydarzenia
1.
2.
3.

Wstęp na teren wydarzenia mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację.
Bilety jednodniowe na wydarzenie nie podlegają wymianie na opaski, skanowanie tych biletów
odbywać będzie się bezpośrednio przy wejściu do sali.
Organizator może odmówić wstępu na wydarzenie osobom znajdującym się pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.
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4.

Osoby znajdujące się na wydarzeniu, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać
zagrożenie dla innych uczestników wydarzenia, naruszać dobre obyczaje lub osoby, które wniosą na
teren wydarzenia przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z
wydarzenia bez możliwości otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za zakup biletu wstępu.

IV. Obowiązki organizatora i uczestników wydarzenia
1.

2.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i
nieuniknionych zdarzeń (np. awaria sprzętu, absencja artysty – z powodów niezależnych od
Organizatora itp.)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w miejscu organizacji
wydarzenia.
Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie lub cywilnie za
szkody wyrządzone przez niego na terenie wydarzenia, zarówno w stosunku do innych uczestników,
jak i Organizatora.

Modyfikacja regulaminu z dnia 10.11.2021 roku.
Dyrektor WKF – Janusz Kamiński
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