REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH CK W SIECHNICACH ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury w
Siechnicach.
Przez wydarzenie rozumie się wszelkie imprezy kulturalne oraz spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez CK.
Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
II. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o wydarzeniu.
2. Wydarzenia mogą być płatne i bezpłatne.
3. Za wydarzenia płatne należy uiścić opłatę lub zakupić bilet.
4. Bilety dostępne są stacjonarnie – w biurze i placówkach CK, a także online na stronie:
www.ekobilet.pl/siechnice.
5. Szczegółowe zasady zakupu biletów online określone są na stronie www.ekobilet.pl
(https://ekobilet.pl/documents/regulamin_zakupu_biletow_za_posrednictwem_systemu_ekobilet_MA.v.5.28102019.ADRES-pl.pdf)
6. Sprzedaż biletów stacjonarnych odbywa się w godzinach otwarcia biura i placówek, w miejscu wydarzenia każdorazowo określona zostanie data i godzina zakończenia sprzedaży biletów.
7. Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie
m.in.: zgodności daty, godziny, ilości oraz ceny.
8. CK nie przewiduje zwrotów biletów, jeśli przyczyna rezygnacji nie wynika z winy CK.
9. Osobom powyżej 60 roku życia CK na podstawie Legitymacji Emeryta / Renicisty przyznaje
każdorazowo 30% zniżki, nazywając to Zniżką dla Seniora.
III. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu
1. Wydarzenia organizowane przez CK będą ̨ każdorazowo miały określone zasady uczestnictwa
(m.in. termin, miejsce, koszt).
2. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są ̨ odbywa się wydarzenie, CK nie
ponosi odpowiedzialności.
3. Na wydarzenie uczestnicy przybywają punktualnie.
4. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą ̨ wpuszczane. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
5. Podczas Wydarzeń́ obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów
komórkowych.
6. Zabrania się ̨ wnoszenia na miejsce Wydarzenia i spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów. Palenie tytoniu oraz korzystanie z papierosów elektronicznych jest zabronione.
7. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają ̨ przebieg Wydarzenia, w szczególności osoby pod
wpływem alkoholu, zostaną ̨ wyproszone z miejsca Wydarzenia, bez zwrotu pieniędzy za bilety. Jeśli w związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie Wydarzenia, osoby te zostaną ̨ obciążone kosztami odwołania Wydarzenia.
8. W przypadku zgubienia numerka z szatni widz zobowiązany jest uiścić ́ opłatę ̨ w wysokości 20 zł.

IV. Zmiany terminu imprezy
1. CK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie wydarzeń oraz do
zmian terminów wydarzeń.
2. CK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości
uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania imprezy jest umieszczana na stronie internetowej CK, na
profilu FB oraz w miejscu, gdzie miało się odbyć wydarzenie.
V. Ochrona wizerunku Uczestnika
1. CK zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu wydarzenia w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
2. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby prowadzonej przez Centrum Kultury w Siechnicach dokumentacji fotograficznej ze swoich działań statutowych oraz działań promocyjnych (publikacje w Internecie oraz formy drukowane).
CK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 roku.
Regulamin jest dostępny na stronie CK w zakładce „Pliki do pobrania”.

