
Regulamin wstępu na koncerty festiwalowe w ramach 6. LOVE POLISH JAZZ FESTIVALU 

 

1. Wydarzenie organizowane jest przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, 

plac Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (dalej: „Organizator”).  

2. Wydarzenie odbędzie się ̨ w dniach 17 i 18 września 2022 r. w Arenie Lodowej przy ul. 

Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim.  

3. W ramach Wydarzenia odbędą się następujące koncerty: 

a. w dniu 17 września 2022 r., godz. 18 koncert Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz 

„Nasza miłość”, następnie koncert Richard Bona Band. Wstęp na koncert będzie możliwy 

od godziny 17. 

b. w dniu 18 września 2022 r., godz. 18 koncert TM Brass Orchestra, następnie koncert Ewy 

Bem. Wstęp na koncert będzie możliwy od godziny 17. 

4. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet bądź odbierającej wejściówkę ̨

uprawniającą do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „biletem”), przed rozpoczęciem 

Wydarzenia.  

5. Dokonanie zakupu biletu /odebrania wejściówki po zapoznaniu się ̨ z Regulaminem jest 

równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień. 

6. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od 

tego, czy nabyły bilet/ odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.  

7. Niniejszy Regulamin oraz prezentowane w nim zasady dotyczą w szczególności kwestii, z 

którymi widzowie powinni się ̨ zapoznać ́ przed wejściem na Wydarzenie. Prosimy o uważne 

zapoznanie się z tymi zasadami i o ich ścisłe przestrzeganie.  

8. Podczas koncertów mogą wystąpić czynniki szkodliwe takie jak: wysokie natężenie dźwięku, 

intensywne światło, efekty wizualne oraz słownictwo nieodpowiednie dla dzieci. Z tego 

względu w koncertach powinny uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Za ewentualny 

udział w wydarzeniu dzieci poniżej 16 lat odpowiedzialność ponoszą ich rodzice (opiekunowie 

prawni). Organizator może wyprosić osoby, które swoim nieodpowiednim zachowaniem 

zakłócają przebieg koncertu. Osoby poniżej 16 roku życia powinny być pod opieką osoby 

dorosłej. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice (opiekunowie 

prawni).  

9. Na terenie Wydarzenia zabrania się:  

a. wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  

b. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów (w tym papierosów 

elektronicznych) oraz przyjmowania innych używek,  

c. wprowadzania psów i innych zwierząt,  

d. pozostawiania osób poniżej 16 lat bez opieki, 

e. wnoszenia aparatów fotograficznych, kamer oraz innego rodzaju profesjonalnego 

sprzętu nagrywającego. 

10. W czasie koncertów obowiązuje zakaz profesjonalnego filmowania i nagrywania występu. 

11. Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem 

zagrożenia epidemicznego.  

12. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na Wydarzenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Po 

rozpoczęciu koncertu osoby spóźnione nie będą ̨wpuszczane. Wszystkie osoby zobowiązane są 

stosować się do poleceń́ służby porządkowej. Obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę 

nieprzestrzegającą jej zaleceń.  



13. Po opuszczeniu miejsca w trakcie trwania Wydarzenia należy zachować bilet lub wejściówkę 

do powtórnego okazania przy powrocie na Wydarzenie. 

14. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do wykonywania poleceń obsługi. Osoby 

naruszające niniejszy Regulamin, naruszające porządek publiczny zostaną wyproszone z terenu 

wydarzenia.  

15. Organizator zastrzega, że Wydarzenie może być rejestrowane oraz fotografowane. Nagrania 

oraz fotografie zostaną wykorzystane w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego 

Centrum Kultury – w szczególności opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora. 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 ustępie polach 

eksploatacji.  

16. Wyjście publiczności z koncertu odbywa się według wskazań bileterów oraz ochrony. W miarę 

możliwości osoby starsze wychodzą w pierwszej kolejności.  

17. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Wydarzenia mogą być 

uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.  

18. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Miejskiego 

Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, z siedzibą przy 

placu Tadeusza Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Dane kontaktowe 

Administratora: tel. 44 712 23 69.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się 

we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@mck-tm.pl  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Wydarzenia będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z 

organizacją Wydarzenia oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych).  

5. Odbiorcami danych osobowych może być Główny Inspektorat Sanitarny lub służby wskazane 

przez niego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Wydarzenia, a także później, tj. w ciągu 

14 dni od zakończenia wydarzenia.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w koncercie.  

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  



9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

 


