Regulamin Koszar Kultury
I.

Informacje podstawowe
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i realizacji usług w ramach projektu
pod nazwą „Koszary Kultury”, którego celem jest organizacja wydarzeń kulturalnoaktywizacyjnych, w tym m.in. pokazów filmowych, koncertów, festynów, warsztatów
itp. [dalej: Wydarzenia] odbywających się na terenie zlokalizowanym w Poznaniu, w
rejonie

ulic

Grunwaldzka/Matejki/Ułańska (dalej:

Teren Koszar lub Teren

Wydarzenia).
2. Operatorem projektu jest Radosław Tomasik prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Pracownia Ferment Kolektiv z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej
27/36 (60-702 Poznań), wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
NIP: 559-181-07-26, REGON: 340352230 (dalej: Operator).
3. Biorąc udział w Wydarzeniach wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego
Regulaminu.
4. Teren Koszar jest dla Ciebie dostępny także poza organizowanymi przez nas
Wydarzeniami. Przebywając na Terenie Koszar zawsze podlegasz zasadom
porządkowym dotyczącym tego terenu.
II.

Zasady porządkowe
5. Na Terenie Koszar dbamy o: bezpieczeństwo, siebie nawzajem, środowisko,
sąsiedztwo i zwierzęta. Dlatego prosimy Cię o przestrzeganie następujących zasad:
6. Przebywając na Terenie Koszar przestrzegaj ogólnych zasad bezpieczeństwa
podczas epidemii wirusa SARS-COV-2, w tym w szczególności zachowuj dystans
społeczny, zakrywaj usta i nos (jeśli jest do dodatkowo wymagane, lub nie możesz
zachować dystansu) itp.
7. Na

Terenie

Koszar

niebezpiecznych

obowiązuje

(broni,

środków

całkowity
trujących,

zakaz

wnoszenia

ostrych

narzędzi,

przedmiotów
materiałów

łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np. walizek), przedmiotów
szklanych oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych.
8. Jeśli przebywając na Terenie Koszar będziesz pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających lub będziesz zachowywał się agresywnie, wulgarnie albo w inny
sposób będziesz zagrażał innym przebywającym tu osobom, nasza Obsługa może
poprosić Cię o opuszczenie Terenu, wezwać ochronę lub służby porządkowe.

9. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne spożywanie żywności i napojów
możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach. Prosimy pamiętaj o tym.
10. Także alkohol na Terenie Koszar możesz pić wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
11. Możesz skorzystać z toalet udostępnianych dla Uczestników Wydarzeń. Zadbaj o
zachowanie czystości w tym miejscu. Poinformuj nas w razie braku środków
higienicznych lub bałaganu.
12. Dostępny dla Ciebie Teren Koszar obejmuje wyłącznie wyznaczony obszar na
zewnątrz budynków. Pod żadnym pozorem nie wchodź do budynków (poza
budynkiem toalet), jeśli wyraźnie nie zaznaczono że wstęp jest możliwy.
13. Prosimy – nie pal, to może przeszkadzać innym osobom. Jeśli musisz – pamiętaj o
wyrzuceniu niedopałków do kosza/popielniczki.
14. Na Terenie Koszar obowiązuje segregacja śmieci. Pamiętaj o wyrzuceniu swoich
śmieci do odpowiednio oznaczonego pojemnika.
15. Nie hałasuj – nasi sąsiedzi także są dla nas bardzo ważni.
16. Nie niszcz roślin i sprzętu znajdującego się na Terenie Koszar – chcemy by mogły
one cieszyć odwiedzających Koszary Kultury jak najdłużej.
17. Na Terenie Koszar mile widziane są także psy – chcemy by czuli się tu dobrze,
możesz poprosić naszą Obsługę o miskę z wodą. Pamiętaj jednak by zadbać o
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie innych przebywających tu osób – nie
spuszczaj psa ze smyczy jeśli jest niebezpieczny lub agresywny, zwłaszcza w
obecności dzieci. Pamiętaj, że to Ty ponosisz za niego odpowiedzialność. Posprzątaj
po swoim psie.
18. Prosimy – stosuj się do zaleceń naszej Obsługi.

III.

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniach
1. Wydarzenia organizowane są zawsze zgodnie z aktualnie obwiązującymi
obostrzeniami.
2. Uczestnicząc w Wydarzeniu udzielasz zgody na wykorzystanie wizerunku w filmach
i fotografiach wykonanych podczas Wydarzenia, które mogą zostać wykorzystywane
w celach promocyjnych i reklamowych Operatora oraz Sponsorów i Partnerów.
Udział w Wydarzeniu z dzieckiem jest równoznaczny z udzieleniem powyższej zgody
w imieniu dziecka.
3. Przed i podczas niektórych Wydarzeń możemy wydawać vouchery upoważniające
do skorzystania z wybranych dodatkowych usług. Szczegółowe zasady dotyczące
voucherów znajdziesz każdorazowo w miejscu ich wydawania.
4. Jeden voucher uprawnia do odbioru jednego produktu/usługi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone vouchery.

6. Podczas otwartych niebiletowanych Wydarzeń, takich jak np. pokazy kina, koncerty
itp.

możemy

udostępniać

określoną

liczbę

miejsc

(zgodną

z

aktualnie

obowiązującymi wytycznymi). Możesz skorzystać wyłącznie z wyznaczonych miejsc.
Udział osób ponad przewidziany limit nie jest możliwy.
7. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc na Wydarzenia.
8. Wydarzenia mogą być biletowane.
9. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczone Wydarzenie w wyznaczonym na bilecie
wstępu dniu i o wyznaczonej godzinie. Godzina rozpoczęcia Wydarzenia wskazuje
najpóźniejszy moment udostępnienia miejsca na Terenie Wydarzenia.
10. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli.
11. Bilet zakupiony w przedsprzedaży a niewykorzystany z powodów niezależnych od
Operatora, nie podlega zwrotowi.
12. Podczas Wydarzeń takich jak pokazy filmowe obowiązuje całkowity zakaz
fotografowania i filmowania, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów
fotograficznych

i

wszelkiego

rodzaju

innych

specjalistycznych

urządzeń

rejestrujących obraz lub dźwięk.
13. W przypadku odnotowania przez naszą Obsługę używania przez Ciebie urządzeń
rejestrujących obraz lub dźwięk i zaistnienia uzasadnionego podejrzenia
nielegalnego kopiowania materiałów filmowych, Obsługa ma obowiązek wyprosić
Cię z Terenu Wydarzenia oraz wezwać odpowiednie służby.
14. Zadbaj o komfort innych uczestników Wydarzenia – nie korzystaj podczas Wydarzeń
z urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
15. Harmonogram

wydarzeń

jest

na

bieżąco

publikowany

na

stronie

www.koszarykultury.pl Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce
Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych takich jak wystąpienie siły wyższej,
żałoby

narodowej

czy

złych

warunków

atmosferycznych

zagrażających

bezpieczeństwu uczestników lub organizatorów oraz ich mieniu.
16. W przypadku odwołania Wydarzenia masz prawo ubiegać się o zwrot środków za
zakupiony bilet. Jeśli Wydarzenie zostanie odwołane lub przerwane z przyczyn od
Organizatora niezależnych, w tym w szczególności w wyniku wystąpienia siły
wyższej, Organizator może zaproponować Ci formę rekompensaty w postaci
vouchera lub kuponu do wykorzystania na kolejne Wydarzenia lub usługi
Organizatora.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Wydarzeń i świadczonych na Terenie Koszar usług
możesz nam zgłaszać na adres info@koszarykultury.pl. Reklamacje będą
rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Reklamacje dotyczące seansu
filmowego należy zgłaszać podczas seansu lub niezwłocznie po jego zakończeniu.

