
 

 

Regulamin koncertu charytatywnego „Rzeka Dobra” 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Koncert charytatywny „Rzeka Dobra” odbywa się w dniu 26 marca 2022 roku w godz. 
18:00-22:00 w siedzibie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława 
Łokietka 5.  

2. Organizatorem Koncertu jest: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w 
Toruniu przy ul. Władysława Łokietka 5. 

3. Uczestnikiem Koncertu jest każda osoba przebywająca w miejscu jego odbywania się. 

4. Regulamin Koncertu, zwany dalej Regulaminem, kierowany jest do wszystkich osób, 
które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały w miejscach odbywania się 
Koncertu. Każda osoba przebywająca w miejscu Koncertu w czasie jej trwania 
obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu oraz poleceń organizatora.  

 

§2. Prawa i obowiązki Uczestników Koncertu 

1. Uczestnictwo w Koncercie jest związane z zakupem cegiełki o wartości min. 50 złotych, 
przysługuje wszystkim osobom ją posiadającym, z zastrzeżeniem punktu 7 niniejszego 
paragrafu.  

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Koncercie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów.  

3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności przestrzegania zasad BHP oraz 
postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnicy Koncertu są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych 
Organizatora. 

5. Zabrania się wnoszenia na teren odbywania się Koncertu, posiadania i używania przez 
Uczestników Koncertu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz 
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych.  

6. Na terenie odbywania się Koncertu zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia 
Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji 
politycznej.  

7. Na teren Koncertu obowiązuje zakaz wstępu dla osób:  

a) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 
lub innych podobnie działających środków,  

b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,  

c) ze zwierzętami.  

8. Ponadto zakazuje się:  

a) niszczenia sprzętu służącego organizacji Imprezy,  



 

 

b) wchodzenia do pomieszczeń służbowych, w miejsca nieprzeznaczone dla 
publiczności, odgrodzone lub zabezpieczone taśmami lub w inny sposób oraz 
wyraźnie oznakowanych zakazem wstępu/przejścia,  

c) wchodzenia w miejsca lub stanowiska odgrodzone bez uprzedniej zgody 
Organizatora lub opiekuna danego stanowiska.  

9. Z miejsca Koncertu zostaną usunięte osoby, o których mowa w punktach od 5 do 7 
niniejszego paragrafu.  

10. Uczestnicy Koncertu przyjmują do wiadomości, że wstęp w miejsca odbywania się 
imprezy jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, 
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w 
związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego 
wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę. 
Uczestnikowi Imprezy nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego 
tytułu.  

11. W przypadku zauważania pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia, 
Uczestnicy powinni:  

a) natychmiast powiadomić służbę ochrony lub Organizatora,  

b) zastosować się do poleceń służby ochrony lub Organizatora,  

c) opuścić w sposób wskazany przez służby ochrony lub Organizatora miejsce Imprezy.  

 
 

§3. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia i zmian w przebiegu Imprezy z 
uzasadnionych powodów, np. siła wyższa (m.in. warunki atmosferyczne, powstałe 
ogólne zagrożenia).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego 
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.  

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej 
Organizatora: mlynwiedzy.org.pl, przy wejściu na teren imprezy oraz w innych 
punktach wyznaczonych przez Organizatora.  

5. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, 
decyzje podejmuje Organizator.  

 

 


