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REGULAMIN  

wydarzeń organizowanych przez  

Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk 

 

Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury                    

i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk, zwanych dalej „wydarzeniami” takich jak w szczególności 

spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty odbywające się w obiektach Naszej Instytucji. 

Stosowanie Regulaminu ma na celu ułatwienie bezpiecznego i przyjemnego korzystania                          

z oferty CKiBP i z tego względu zachęcamy do jego uważnej lektury i stosowania!  

 

1. Zakup biletu lub posiadanie jego bezpłatnego odpowiednika oznacza akceptację przez 

Uczestnika wydarzenia poniższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.  

2. Wszystkich Uczestników wydarzeń obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosowanych w 

CKiBP przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, których treść zostanie 

Uczestnikowi udostępniona na wyraźne życzenie. 

3. Zabrania się Uczestnikom spożywania jedzenia w trakcie trwania wydarzeń. 

4. Wszystkich Uczestników wydarzeń płatnych obowiązuje wymóg posiadania biletu przez cały 

czas trwania wydarzenia pod rygorem usunięcia z terenu CKiBP. 

5. Osobom obecnym na wydarzeniu zabrania się w szczególności wnoszenia broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych 

pracowników merytorycznych, administracyjnych lub ochrony, którzy w przypadku 

stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie CKIBP, albo zakłócania przez 

te osoby porządku mają prawo do usunięcia Uczestnika z miejsca wydarzenia bez zwrotu 

opłaty za bilet wstępu. 
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7. Osoby obecne na danym wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na wydarzeniu, a w szczególności 

przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie CKiBP mogą być obsługiwane tylko przez 

osoby upoważnione. Dostęp Uczestników do tych urządzeń nie jest dozwolony. 

9. CKiBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie 

wydarzenia. 

10. Organizator wydarzenia, którym może być podmiot trzeci wobec CKiBP zastrzega sobie 

prawo do odwołania lub skrócenia wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Bilety w takiej 

sytuacji nie podlegają zwrotowi. 

11. CKiBP zastrzega sobie prawo do: 

• odmówienia wstępu na wydarzenia osobom nietrzeźwym, 

• zmiany w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, 

takich jak w szczególności choroby i awarie sprzętowe lub brak dostawy mediów; 

• zmiany harmonogramu wydarzenia, skrócenia lub odwołania wydarzenia bez prawa od 

rekompensaty; 

• zakazu wstępu na wydarzenie posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie 

broni, lub jakiejkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia lub życia.  

  

 Bezpieczeństwo w trakcie epidemii SARS-CoV-2: 

 1. Osoby korzystające z wydarzeń odbywających się w obiektach Centrum Kultury i Biblioteki 

Publicznej Gminy Słupsk oświadczają, że zapoznały się i zobowiązują stosować Zarządzenie 

Dyrektora CKiBP z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji funkcjonowania                

i świadczenia usług przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk w trakcie 

epidemii SARS-CoV-2”. 

 2. Osoby biorące udział w wydarzeniach odbywających się w obiektach Centrum Kultury                              

i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk niniejszym oświadczają, że: 
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• nie przebywały za granicą w okresie ostatnich 14 dni,  

• nie były objęte nadzorem epidemiologicznym ani kwarantanną, 

• nie występują u nich objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle 

gardła, inne nietypowe), 

• w ciągu ostatnich 14 dni żaden z domowników Uczestnika nie przebywał za granica, nie 

był objęty nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną; 

•  w ciągu ostatnich 14 dni u żadnego z domowników Uczestnika nie występowały wskazane 

wyżej objawy infekcji. 

 3. Uczestnicy wpuszczani są do obiektów CKiBP 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. 

 4. Uczestnikom zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli/krzeseł oraz składania ubrań 

i torebek na wolnych fotelach/krzesłach. 

 5. Organizator na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia na terenie Centrum Kultury 

i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk zobowiązany jest do pozyskania informacji o danych 

osobowych Uczestników z serwisu bileteria lub poprzez system rezerwacji telefonicznej                        

i mailowe (imię i nazwisko, nr telefonu), które są niezbędne do powiadomienia odpowiednich 

służb sanitarnych o zagrożeniu. 

 

Przetwarzanie danych osobowych:  

 1. Informujemy, że udział w niektórych wydarzeniach może się wiązać z koniecznością podania 

przez Państwa danych osobowych, ich nie podanie może skutkować niemożnością udziału                 

w nich. Każdorazowo będą Państwo informowani o konieczności podania danych osobowych. 

 2. Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Słupsk. Adres mailowy biuro@gok.slupsk.pl. 

Uczestnik może się skontaktować z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 

poprzez e-mail na adres: iod@gok.slupsk.pl 

 3. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych: 

• Uczestnik będący osobą fizyczną biorący udział w wydarzeniu (o ile wymagane jest 

podanie danych osobowych) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych                    

w zakresie niezbędnym do udziału w wydarzeniu,  
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• zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej;  

• podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia umowy o udział               

w wydarzeniu. W przypadku niepodania danych może nie być możliwości udziału                             

w wydarzeniu - okres przechowywania wynika z zebranych od Państwa oświadczeń i zgód. 

 4. Osoba, której dane przetwarzamy, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma 

możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 5. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 

administratora lub kontaktując się drogą elektroniczną. 

 6. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na 

stronie kultura.slupsk.pl lub kontaktując się z IOD. 

 7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia 

skargi na administratora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony danych Osobowych, 

kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/.  

 

 

 

 


