
 
 
 

Regulamin Wydarzenia 

 
I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które zakupiły bilety 
na cykl koncertów lub pojedynczy koncert poprzez platformę kupbilecik.pl, które mają 
odbyć się w dniach 14 sierpnia 2021 r., 21 sierpnia 2021 r., 29 sierpnia 2021 r.,  
04 września 2021 r. (zwane dalej Wydarzeniem). 

2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez 
określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas Wydarzenia  
(w tym przestrzegania wytycznych przeciwepidemicznych). 

3. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają: 

• Teren Wydarzenia – miejsce wydzielone przez Organizatora na organizację 
Wydarzenia, zlokalizowane każdorazowo z innej lokalizacji, znajdującej  
się w Koszalinie; 

• Organizator Wydarzenia – Fundacja Nauka dla Środowiska; 

• Uczestnik Wydarzenia – osoba obecna na Wydarzeniu; 

• Bilet – dokument w formie elektronicznej lub papierowej, uprawniający  
do wstępu na Imprezę w terminie oraz miejscu określonym przez Organizatora. 

II Zakup Biletów 

1. Bilety na Wydarzenie dostępne są na platformie kupbilecik.pl 
2. Zakup Biletu na Wydarzenie wymaga podania danych osobowych, w tym numeru 

telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail i jest automatyczną zgodą  
na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przebiegu wydarzenia  
i imprez towarzyszących. Polityka prywatności stanowi punkt VI niniejszego 
Regulaminu.  

3. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejscowości lub 
znaczącej zmiany godziny odbycia się Wydarzenia, nie spowodowanej przez siłę 
wyższą. W innych przypadkach nie ma możliwości zwrotu Biletów. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Biletów należy zgłaszać bezpośrednio na adres mailowy 
kontakt@kupbilecik.pl 

III Prawa i obowiązki uczestników imprezy 

1. Wstęp na Wydarzenie jest biletowany. 
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych i na ich odpowiedzialność. 
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3. Uczestnicy Wydarzenia są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień 
regulaminów oraz poleceń organizatorów. 

IV Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy w czasie jej 
trwania 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Wydarzenia: 

A. Środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
B. Napojów alkoholowych; 
C. Broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych; 
D. Innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń  

lub pocisk; 
E. Pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi  

albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania; 
F. Szklanych butelek i metalowych puszek; 
G. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych; 
H. Instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych 

dźwięków i hałasów. 

2. Uczestnikom Wydarzenia zabrania się: 

a. Przebywania w strefach wyłączonych dla Uczestników; 
b. Blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych; 
c. Rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania wulgarnego słownictwa, 

obrażania jakichkolwiek osób, eksponowania napisów i transparentów 
o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać 
dobra osobiste i uczucia innych osób; 

d. Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac; 
e. Pisania, rysowania lub malowania na ścianach i urządzeniach  

oraz ich oklejania jakimikolwiek drukami; 
f. Zaśmiecania terenu; 
g. Pozostawiania bez opieki bagażu oraz innych przedmiotów; 
h. Nagrywania Wydarzenia. 

3. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do stosowania się do komunikatów 
Organizatora Wydarzenia otrzymanych drogą mailową, na 10h przed rozpoczęciem 
Wydarzenia. 

4. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie Wydarzenia, Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. Do rzeczy znalezionych na terenie Wydarzenia zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz kodeksu cywilnego. 

5. Na Wydarzenie mogą nie zostać wpuszczone osoby znajdujące się pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, jeżeli stanowią zagrożenie dla siebie i innych 
Uczestników Wydarzenia. 

6. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia mają obowiązek posiadania dokumentu  
ze zdjęciem, umożliwiającym ustalenie tożsamości. 



7. Osoby wchodzące na teren Wydarzenia mogą zostać poddane czynnościom 
polegającym na przeglądaniu zawartości wnoszonych rzeczy lub bagażu pod rygorem 
odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Wydarzenia. 

8. Uczestnik wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego 
osoby jako szczegół oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego 
wizerunku dla celów dokumentalnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 
promocyjnych, w związku z jakąkolwiek publikacją lub programem w których zostanie 
wykorzystane nagranie wydarzeń lub fotografie wykonane w trakcie trwania tych 
wydarzeń. 
 

V Wytyczne związane z zabezpieczeniem sanitarnym podczas epidemii  

wirusa SARS – CoV2 

1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest nosić maseczkę lub element odzieży, która 
zakrywa zarówno usta, jak i nos, chyba że Uczestnik jest w stanie zachować odległość 
od innego Uczestnika Wydarzenia wynoszącą nie mniej niż 1,5m. 

2. Uczestnik Wydarzenia powinien unikać przebywania na terenie Wydarzenia w razie 
złego samopoczucia oraz wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona 
temperatura ciała, suchy kaszel). 

3. Gromadzenie się w grupach jest zabronione. Zasada ta nie dotyczy rodzin oraz osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

4. Należy stosować się do poleceń dotyczących wymogów sanitarnych Organizatorów 
Wydarzenia. 

5. Ilość miejsc na każdy z koncertów ograniczona jest w zależności od aktualnych 

obostrzeń sanitarnych. Na dzień tworzenia niniejszego Regulaminu limit ten wynosi 

250 osób  (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19). 

6. Miejsca dla publiczności, uwzględniające zachowanie bezpiecznego dystansu 

pomiędzy Uczestnikami zostanie wyznaczone znakami poziomymi. 

7. Uczestnicy będą informowani o konieczności zakrywania nosa oraz ust. 

8. Na terenie Wydarzenia będzie znajdować się punkt sprzedaży maseczek ochronnych 

na wypadek, gdyby Uczestnik nie miał takiej ze sobą. 

9. Organizator wydzieli teren dla widowni odpowiednio oznakowany taśmą,  

aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi. 

10. Na terenie Wydarzenia, przy wejściu, będzie znajdował się środek do dezynfekcji,  

a na terenie wydarzenia tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia 

maseczek i zachowania bezpiecznego dystansu. 

11. Personel Wydarzenia będzie wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk). 

12. Uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk przed wstępem na Wydarzenie. 

13. Bilety przekazywane są w formie elektronicznej. 

14. Sanitariaty: w każdym miejscu znajdować się będą co najmniej 2 toalety w formie Toi 

Toi lub w pobliskim pomieszczeniu oraz umywalka z mydłem antybakteryjnym. 

 



VI Polityka Prywatności 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami 
świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest: Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą  
w Koszalinie przy ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, która świadczy usługi na Twoją rzecz 
zgodnie z Regulaminem. 

Fundacja Nauka dla Środowiska (zwana dalej Fundacja) jest niezależną organizacją 
pozarządową o statusie pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000146454. Fundacja identyfikuje się również numerami: NIP: 669-23-37-315 
oraz REGON: 331371711. Biuro Fundacji znajduje się w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 
(na terenie Politechniki Koszalińskiej w budynku F). Możesz skontaktować się z nami również 
za pośrednictwem e-mail na adres: ndsfund@gmail.com lub telefonicznie pod nr +48 533 335 
443.  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z Twoim uczestnictwem w Wydarzeniu  
i przetwarzamy je w celu prawidłowego przebiegu organizacji wydarzenia.  

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO). 

Zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobę które są niezbędne i w minimalnym 
zakresie, przy czym możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: 

1) adres e-mail 
2) unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej 
3) dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z reklamacji usług świadczonych 
drogą elektroniczną 
4) płeć 
5) IP komputera 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać od momentu zakupu biletu do dnia zakończenia 
Wydarzenia, czyli do dnia 04.09.2021 roku.  

 

VII Postanowienia końcowe 

1. Podczas Wydarzenia Organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów 
programu artystycznego Wydarzenia w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym 
istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, 
osób uczestniczących w Wydarzeniu. Wchodząc na teren Wydarzenia, osoby wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 



(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji Wydarzenia  
i działalności Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa 
lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie 
od momentu opublikowania na stronie Organizatora. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: www.goodvibefestival.com. 
4. Nabycie Biletu na Wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu 

i zobowiązaniem do jego przestrzegania 
5. Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora Wydarzenia. 
 


