
REGULAMIN WYDARZENIA 

 „Kraków Culture Summer” 

06-22.08.2021r. 

Park im. Henryka Jordana w Krakowie  

 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy 
„Kraków Culture Summer”, zwanej dalej „Wydarzeniem”, odbywającego się w dniach 06-22.08.2021r. w Park im. 
Henryka Jordana w Krakowie, organizowanym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, zwane dalej 
„Organizatorem”. 

2. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz na portalu 
Facebook na profilu Wydarzenia.  

3. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 
innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do 

odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich 

nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a 

w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych 

nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii 

spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek 

zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie 

organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub warsztatów.   

5. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny.  

6. Wstęp na warsztaty, które tego wymagają odbywa się za okazaniem odpowiedniej wejściówki. Lista wydarzeń, na 
które obowiązują wejściówki dostępna jest na stronie: https://kbfbilety.krakow.pl/  

7. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zachowania na terenie wydarzenia dystansu od innych uczestników min. 
1,5m oraz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. 

8. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez Organizatora osób (obsługi 
Wydarzenia).  

9. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. 

10. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji 
żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić        
zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby 
promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
oraz zdjęć samochodu w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie 
lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w 
Wydarzeniu. 

13. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej 
uczestniczących. 

14. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy 
publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią 
Covid-19.  


