
 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 
 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

   

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194 z póź. zm.) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

2. Regulamin odnosi się do wszystkich wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz rozrywkowych (zwanych dalej: Wydarzeniem) realizowanych przez 

Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie (zwany dalej: Organizatorem) z wyjątkiem tych, do których mają zastosowanie osobne regulaminy.  

zarówno w siedzibie Organizatora Plac Wolności 7 w Nowogardzie, jak i poza nią.  

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzeń będą przebywać na terenie, na którym jest przeprowadzane dane 

Wydarzenie.   

4. Każda osoba przebywająca w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas Wydarzenia 

i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.  

 

 

 

ROZDZIAŁ II 
 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZKÓW NA TERENIE WYDARZENIA 
  
    Wydarzenie ma charakter otwarty i przeznaczone jest zarówno dla mieszkańców miasta i gminy Nowogard, jak i pozostałych.  

1. Koszt uczestnictwa w Wydarzeniu regulują oddzielne wytyczne, ustalane każdorazowo dla każdego Wydarzenia i dostępne:  

- na stronie internetowej Organizatora: www.ndk.pl  

- w siedzibie Organizatora: Plac Wolności 7 w Nowogardzie  

      - na plakatach i folderach informujących o Wydarzeniu.  

3. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność opiekunów.  

4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które biorą udział w Wydarzeniu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń 

pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

5. Zakazane jest:   

  

-   niszczenie mienia, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia,  

-  jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób biorących udział w Wydarzeniu.  

6.  Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:  

-    broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  

-    materiałów wybuchowych,  

-    wyrobów pirotechnicznych,  

-    napojów alkoholowych,  

-    materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

-    środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

7. Zabrania się wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju posiłków i napojów na Wydarzenia (spektakle, koncerty i widowiska) odbywające się w sali 

widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury.   

8. Właściciele zwierząt przebywających podczas danego Wydarzenia ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.  

9. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Wydarzenia.  

 

 

 

ROZDZIAŁ III 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie Wydarzenia oraz ich ochroną, uczestnicy Wydarzenia mają możliwość zapoznania się 

z klauzulą informacyjną określającą zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa z tym związane, zamieszczoną na stronie internetowej 

www.ndk.pl  w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYDARZEŃ 

 organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury  

  

http://www.ndk.pl/


 

ROZDZIAŁ IV 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocyjno - informacyjnych Wydarzenia. Uczestnik biorący udział 

w Wydarzeniu akceptuje możliwość utrwalania swojego wizerunku oraz wykorzystywana go przez Organizatora dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjno – informacyjnych.  

2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, 

które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.  

Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, 

ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów 

mających wpływ na wykonanie zobowiązań.  

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

-    na stronie internetowej Organizatora, tj. www.ndk.pl,  

-    w sekretariacie w siedzibie Organizatora: Plac Wolności 7 w Nowogardzie  

5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020  

8. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

  

Aneta Drążewska  

Dyrektor  

Nowogardzkiego Domu Kultury  
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