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REGULAMIN IMPREZ PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY 

I. Ogólne warunki uczestnictwa w Imprezie: 

1. Uczestnictwo w Imprezach organizowanych w salach Pszczyńskiego Centrum Kultury 
(zwanego dalej PCKul) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego  
zapisów uczestnik zobowiązuje się przestrzegać. 

Regulamin dostępny jest w siedzibie PCKul oraz na jego stronie internetowej pod adresem 
www.pckul.pl. 

2. Na teren PCKul mają wstęp wszyscy, którzy zakupili bilety, posiadają zaproszenie lub 
bezpłatną wejściówkę. 

3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem punktu 7. 

4. Szatnia jest bezpłatna i dozorowana. 

5. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia dokonane w mieniu PCKul przez uczestników imprez 
będą zgłaszane na Policję. 

6. PCKul zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy. 

7. Zwrot ceny za bilet na imprezę, o którym mowa w punkcie 6, jest możliwy tylko za okazaniem 
ważnego biletu wstępu. 

8. Uszkodzony bilet jest nieważny. 

9. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu 
może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku dokonania zwrotu z powodu 
istotnej zmiany w programie Imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma 
odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet. 

10. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu, 
PCKul może zamienić jego miejsce siedzące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie 
wówczas różnica w cenie, lub w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę miejsca, 
cała cena za bilet, ale tylko w przypadku, gdy zmiana musiała zostać dokonana z wyłącznej winy 
PCKul. 

II. Zasady bezpieczeństwa. 

PCKul zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i 
dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu 
PCKul do tego, co następuje: 

1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa. 

2. Przy wejściu na teren obiektu uczestnik Imprezy zobowiązany jest okazać ważny bilet 
(zaproszenie/wejściówkę) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie 
określonym niniejszym regulaminem. 

3. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie 
zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników Imprezy, takich jak broń palna, broń gazowa, 
paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser, wskaźnik laserowy 
oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych. 

4. Zabronione jest wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, 
plastikowych i parasoli. 
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5. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu – za wyjątkiem miejsc do tego 
wyznaczonych. 

6. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na Imprezę pomimo posiadania 
ważnego biletu wstępu, a osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 
odurzających ujawnione przy wejściu na obiekt zobowiązuje się do natychmiastowego 
opuszczenia obiektu pod rygorem ich wyprowadzenia przez służby porządkowe. 

7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach 
i kartach wstępu. W przypadku miejsc siedzących uprawnia to do zajęcia miejsca siedzącego lub 
stania wyłącznie przed własnym miejscem siedzącym. W żadnym wypadku nie można stać w 
przejściach, na schodach lub innych drogach ewakuacyjnych. 

8. Wywieszanie transparentów, plansz bez zgody PCKul oraz wznoszenie okrzyków o treści 
wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone. 

9. Ponadto zakazuje się: 

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla 
powszechnego użytku (bariery, wygrodzenia, płoty, mury, dachy itp.), 
b) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów, 
c) rzucania wszelkimi przedmiotami, 
d) sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 
PCKul. 

10. Wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren obiektu jest zabronione (nie 
dotyczy psa przewodnika). 

11. Bilet wstępu traci ważność: 

a) w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu. 
b) po rozpoczęciu Imprezy, na którą bilet został sprzedany. Osoby, które przybędą na Imprezę 
po jej rozpoczęciu mogą nie być na nią wpuszczone. W tej sytuacji nie przysługuje im zwrot za 
bilet. 

12. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach: 

a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez 
brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym 
działaniem kontrahentów, 
b) w przypadku, gdy osoba chcąca kupić bilet jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków 
odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża 
bezpieczeństwu innych, 
c) sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli PCKul. 

13. PCKul ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności 
zachowania się uczestników, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

14. Zabrania się zachowań, w wyniku których wielokrotnie następowały urazy i kontuzje wśród 
uczestników Imprez, takich jak: 

a) surfowanie, 
b) moshing, 
c) pogowanie, 
d) wrzucanie przedmiotów na scenę. 

15. PCKul ostrzega, że podczas imprezy mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy 
uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących 
spowodować uszkodzenie słuchu. 
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16. Zabrania się rejestrowania przebiegu Imprezy przy wykorzystaniu sprzętu rejestrującego 
audio-video oraz aparatów fotograficznych. 

III. Udział w Imprezach PCKul w okresie zagrożenia wirusem COVID-19 

1. Liczba uczestników Imprez jest ograniczona. 

2. Uczestnicy Imprez zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących w PCKul zasad 
reżimu sanitarnego, w tym: 

a) dezynfekcji rąk wchodząc do budynku, 

b) bezwzględnego zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania w budynku, 

c) zachowania 1,5 m dystansu społecznego od pozostałych uczestników Imprezy. 

3. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do wcześniejszego wypełnienia obowiązkowej 
ankiety dotyczącej stanu zdrowia, którą otrzyma drogą mailową po złożeniu zamówienia biletu 
na Imprezę. 

4. W razie wystąpienia zmian co do zawartych w ankiecie informacji  - uczestnik zobowiązuje się 
do natychmiastowego powiadomienia PCKul. 

5. Osoby niestosujące się do Regulaminu, instrukcji pracowników PCKul lub powodujące 
zagrożenie dla pozostałych osób, zostaną poproszone o opuszczenie budynku. 

6. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie przez PCKul 
terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych uczestników w  przypadku zarażenia jednego 
z uczestników COVID-19.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji 
wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów lub 
zakazów w związku z epidemią COVID-19. 

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą 
w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 1, 43-200 Pszczyna.  
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy 
kierować do inspektora ochrony danych w Pszczyńskim Centrum Kultury na adres 
iodo@pckul.pl. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie 
usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zamówienia 
oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją 
Pani/Pana zamówienia.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana 
zapytania i udzielenia odpowiedzi. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Imprezach 
PCKul. 


