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Regulamin wydarzeń organizowanych przez 

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki wydarzeń organizowanych przez Miejskie 

Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18 (dalej: „MCK”) w swoich placówkach, 

które nie są zajęciami stałymi. 

2. Przez wydarzenia rozumie się koncerty, spektakle, przedstawienia, warsztaty, spotkania 

autorskie, pokazy, bale, prezentacje, festiwale, potańcówki itp. 

3. Zasady organizowania zajęć stałych w MCK określa odrębny Regulamin. 

4. Zasady organizowania wydarzeń poza placówkami MCK określają odrębne Regulaminy.  

5. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, chyba że odpłatność została wyraźnie wskazana przez MCK 

w ogłoszeniu. MCK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dla niektórych wydarzeń specjalnych 

zaproszeń lub wejściówek. 

6. MCK zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników konkretnego wydarzenia. W 

takim przypadku MCK będzie informować z wyprzedzeniem, na swojej stronie internetowej, profilu na 

Facebooku oraz za pośrednictwem plakatów, o konieczności zgłoszenia udziału w odpowiednim 

terminie. MCK może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymogów 

formalnych od uczestników (np. wiek). Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych lub złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu. Udział  

w wydarzeniu oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

8. MCK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze. 

9. MCK zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. 

10. MCK zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wniesienie oraz użycie w trakcie trwania 

wydarzenia aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego. 

11. MCK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez 

uczestnika. 

 

II. Zasady uczestnictwa  

1. MCK przewiduje cztery rodzaje wydarzeń: 

1) nieograniczone ze względu na liczbę i wiek uczestników, 

2) ograniczone ze względu na liczbę uczestników, 



2 

 

3) ograniczone ze względu na wiek uczestników, 

4) ograniczone ze względu na charakter wydarzenia (dla określonej grupy osób). 

2.  W wydarzeniu nieograniczonym ze względu na liczbę i wiek uczestników może wziąć udział 

każda osoba fizyczna,  

z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie, które nie ukończyły 16. roku życia, mogą brać udział tylko za zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy – pod jego 

opieką. 

3. W wydarzeniu ograniczonym ze względu na liczbę uczestników mogą wziąć udział osoby fizyczne, 

które dokonają wcześniejszego zgłoszenia udziału w wydarzeniu i otrzymają potwierdzenie od MCK  

o wpisaniu na listę uczestników. Zgłoszenia udziału uczestników małoletnich, którzy nie ukończyli 16. 

roku życia, dokonuje rodzic lub opiekun prawny. 

4. Jeżeli udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa, MCK przyjmuje 

zapisy za pośrednictwem strony internetowej www.mck-tm.pl (zakładka Strefa Zajęć), portalu 

strefazajec.pl, portalu biletyna.pl lub w sekretariacie MCK przy pl. Kościuszki 18. Uczestnik jest 

zobowiązany sprawdzać swój status dotyczący zapisu na wybrane wydarzenia. MCK nie powiadamia o 

przyjęciu zgłoszenia. 

5. Udział w wydarzeniu skierowanym do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym wymaga 

spełnienia kryteriów określonych przez MCK. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16. 

roku życia, udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli 

jest to konieczne ze względu na charakter wydarzenia – pod jego opieką. 

6. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, mogą wziąć udział w wydarzeniu pod opieką 

nauczyciela/wychowawcy, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. MCK ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w wydarzeniu oraz do wykluczenia 

uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem 

lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie. 

8. Udział w wydarzeniu jest równoważny z zaakceptowaniem Regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek uczestnika, 

także jego rodzica lub opiekuna prawnego.  

9. MCK zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w wydarzeniu w 

przypadku: 

1) wyczerpania limitu miejsc, 

2) niespełnienia kryteriów uczestnictwa, 

3) nieprawidłowego podania danych. 

about:blank
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10. MCK może utrwalać fotograficznie i filmowo wydarzenia. Materiały utrwalone przez MCK będą 

wykorzystywane w celu promocji jego statutowej działalności, upowszechniania kultury, utrwalania 

dziedzictwa kulturowego, promocji lokalnych działań, aktywizacji poszczególnych grup społecznych. 

11. Działania promocyjne, o których mowa w Regulaminie, będą realizowane przez MCK poprzez 

zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej, Facebooku, Instagramie, na kanale YouTube, a 

także w mediach. 

12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w wydarzeniu jest dokonanym przez 

niego świadomym działaniem, potwierdzającym zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na 

wskazanych w niniejszym rozdziale polach eksploatacji.  

 

III. Porządek i bezpieczeństwo 

1. System kontroli biletów umożliwi wejście tylko pierwszej osobie okazującej o danym kodzie bilet, 

zaproszenie, identyfikator, wejściówkę. Za ewentualne kopiowanie, przerabianie lub skanowanie biletów 

ponosi odpowiedzialność kupujący/odbierający. 

2. Po opuszczeniu miejsca w trakcie trwania imprezy należy zachować bilet, zaproszenie, 

identyfikator, wejściówkę do powtórnego okazania przy powrocie na imprezę. 

3. Odmawia się wstępu lub udziału w wydarzeniu osobie: 

1) która nie przedstawiła biletu lub innego dokumentu uprawniającego do wzięcia udziału  

w wydarzeniu, 

2) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 

3) która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, lub utrudnia udział w wydarzeniu innym osobom, 

4) osobie, która wykazuje brak higieny osobistej (wyraźny nieprzyjemny zapach), przez co powoduje 

dyskomfort lub uniemożliwia udział innym uczestnikom w wydarzeniu, 

5) osobie spóźnionej. 

4. Zakazuje się: 

1) palenia tytoniu i używania ognia otwartego oraz używania papierosów elektronicznych – za 

wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, 

2) rzucania wszelkimi przedmiotami oraz wrzucania przedmiotów na scenę, 

3) agresywnego albo prowokacyjnego zachowania, stwarzającego lub mogącego stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub utrudniać udział w wydarzeniu innym 

osobom, 
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4) wnoszenia i posiadania przez osoby uczestniczące w wydarzeniu niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, 

5) wnoszenia i wywieszania transparentów, plansz, flag, materiałów reklamowych bez zgody MCK, 

6) używania wulgarnego, obelżywego lub naruszającego dobre obyczaje słownictwa, 

7) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników), 

8) prowadzenia bez uzgodnienia z MCK jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej, 

zarobkowej itp. 

5. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do wykonywania poleceń pracowników MCK, w 

szczególności stosowania się do informacji dotyczących fotografowania i filmowania wydarzeń oraz 

zasad korzystania  

z telefonów komórkowych. 

6. Wszystkich uczestników wydarzeń obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów ppoż.  

i BHP. Regulaminy BHP oraz ppoż. wywieszone są w siedzibie MCK. 

7. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor MCK. 

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników (ew. rodziców i opiekunów prawnych) jest 

MCK.  

2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu oraz promocja 

działalności MCK.  

3. MCK pozyska od uczestników tylko niezbędny do realizacji wydarzenia zakres danych osobowych. 

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym MCK powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług 

w celu  

i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

5. Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna 

prawnego. MCK przewiduje przetwarzać dane osobowe uczestników tak długo, jak będzie to konieczne  

w związku z realizacją wydarzenia oraz promocją działalności MCK.  

6. Uczestnikowi, rodzicom i opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich 

przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 

Danych, e-mail: iod@mck-tm.pl. 

mailto:iod@mck-tm.pl
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7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

V. Reklamacje i odpowiedzialność 

1. Jeżeli uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia, może wnieść reklamację  

w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: sekretariat@mck-tm.pl. Reklamacja zostanie 

rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony  

o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona 

reklamacja. Reklamacje można przesyłać także na adres: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.  

2. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu 

MCK wyrządzone przez uczestnika podczas udziału w wydarzeniu. 

3. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone osobom trzecim przez uczestnika podczas udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia i wystąpienia 

osób trzecich  

z roszczeniami z tego tytułu przeciwko MCK, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich 

roszczeń ponosi uczestnik. 

4. W przypadku udziału w wydarzeniu osób małoletnich, które nie ukończyły 13 .roku życia, rodzic 

lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka. W przypadku nieodebrania dziecka w 

terminie  

i czasie określonym przez MCK, w szczególności, gdy konieczne będzie zamknięcie placówki, MCK 

zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji lub straży miejskiej. Rodzic lub opiekun 

jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku, wynikającego z przepisów 

prawa, do zgłoszenia przez MCK zaistniałej sytuacji służbom porządkowym. 

 

VI. Procedura COVID-19 

1. Wydarzenia będą organizowane i prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze 

stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Dopuszczalna liczba osób (widzów) uczestniczących w wydarzeniu będzie ustalana na podstawie 

bieżących przepisów związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.  

3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do wszystkich procedur wprowadzonych w 

MCK, związanych z epidemią COVID-19, stanem epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.  

mailto:sekretariat@mck-tm.pl
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4. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które są zdrowe, nie mają objawów chorobowych, 

takich jak gorączka, kaszel, duszności. 

5. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować ręce 

płynem do dezynfekcji. 

6. Na terenie MCK dostępny jest płyn do dezynfekcji oraz instrukcja dezynfekcji rąk. 

7. Przed wejściem do budynku MCK należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mck-tm.pl, w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku 

czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. MCK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw 

nabytych uczestnika. 

http://www.mck-tm.pl/
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	3. Odmawia się wstępu lub udziału w wydarzeniu osobie:
	1) która nie przedstawiła biletu lub innego dokumentu uprawniającego do wzięcia udziału  w wydarzeniu,
	2) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
	3) która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, lub utrudnia udział w wydarzeniu innym osobom,
	4) osobie, która wykazuje brak higieny osobistej (wyraźny nieprzyjemny zapach), przez co powoduje dyskomfort lub uniemożliwia udział innym uczestnikom w wydarzeniu,
	5) osobie spóźnionej.
	4. Zakazuje się:
	1) palenia tytoniu i używania ognia otwartego oraz używania papierosów elektronicznych – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
	2) rzucania wszelkimi przedmiotami oraz wrzucania przedmiotów na scenę,
	3) agresywnego albo prowokacyjnego zachowania, stwarzającego lub mogącego stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub utrudniać udział w wydarzeniu innym osobom,
	4) wnoszenia i posiadania przez osoby uczestniczące w wydarzeniu niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholow...
	5) wnoszenia i wywieszania transparentów, plansz, flag, materiałów reklamowych bez zgody MCK,
	6) używania wulgarnego, obelżywego lub naruszającego dobre obyczaje słownictwa,
	7) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników),
	8) prowadzenia bez uzgodnienia z MCK jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej, zarobkowej itp.
	5. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do wykonywania poleceń pracowników MCK, w szczególności stosowania się do informacji dotyczących fotografowania i filmowania wydarzeń oraz zasad korzystania  z telefonów komórkowych.
	6. Wszystkich uczestników wydarzeń obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów ppoż.  i BHP. Regulaminy BHP oraz ppoż. wywieszone są w siedzibie MCK.
	7. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor MCK.
	IV. Przetwarzanie danych osobowych
	1. Administratorem danych osobowych uczestników (ew. rodziców i opiekunów prawnych) jest MCK.
	2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu oraz promocja działalności MCK.
	3. MCK pozyska od uczestników tylko niezbędny do realizacji wydarzenia zakres danych osobowych.
	4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym MCK powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu  i zakresie niezbędnym do tych czynności.
	5. Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. MCK przewiduje przetwarzać dane osobowe uczestników tak długo, jak będzie to konieczne  w związku z realizacją wydarzenia oraz promocją działalnośc...
	6. Uczestnikowi, rodzicom i opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi ud...
	7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
	V. Reklamacje i odpowiedzialność
	1. Jeżeli uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia, może wnieść reklamację  w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: sekretariat@mck-tm.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu ...
	2. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu MCK wyrządzone przez uczestnika podczas udziału w wydarzeniu.
	3. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestnika podczas udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich  z roszczeniami z tego tytułu przeciwko MCK, wszelk...
	4. W przypadku udziału w wydarzeniu osób małoletnich, które nie ukończyły 13 .roku życia, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka. W przypadku nieodebrania dziecka w terminie  i czasie określonym przez MCK, w szczególności, gdy...
	VI. Procedura COVID-19
	1. Wydarzenia będą organizowane i prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
	2. Dopuszczalna liczba osób (widzów) uczestniczących w wydarzeniu będzie ustalana na podstawie bieżących przepisów związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.
	3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do wszystkich procedur wprowadzonych w MCK, związanych z epidemią COVID-19, stanem epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.
	4. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które są zdrowe, nie mają objawów chorobowych, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
	5. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
	6. Na terenie MCK dostępny jest płyn do dezynfekcji oraz instrukcja dezynfekcji rąk.
	7. Przed wejściem do budynku MCK należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
	VII. Postanowienia końcowe
	1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mck-tm.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
	2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
	3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
	4. MCK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika.

