Regulamin uczestnictwa
w Koncertach Promenadowych
Aktualizacja z dnia 27 sierpnia 2020 roku
1.

Organizatorem Koncertów Promenadowych jest Krakowskie
Forum Kultury – Instytucja Kultury Miasta Krakowa.

2.

Koncerty Promenadowe odbywają się w terminie 27.06 – 27.09.2020
roku, w soboty o godz. 11.00 oraz niedziele o godz. 15.00 w Altanie na
Plantach w Krakowie oraz na okalającym terenie.

3.

Udział w koncertach jest bezpłatny.

4.

Organizator nie zapewnia sanitariatów. Najbliższe sanitariaty
i ubikacje znajdują się: w przejściu podziemnym koło dworca PKP.

5.

Czas trwania każdego koncertu wynosi 60 – 90 minut.

6.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 koncerty odbywają
się w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa uczestników, prowadzących, występujących
i pracowników.

7.

8.

9.

10.

Jednorazowo w koncercie może brać udział   100 osób. Pracownicy
KFK są obowiązani do nadzorowania wskazanej powyżej ilości
osób, do kierowania ruchem uczestników oraz czasowej odmowy
wpuszczenia na teren koncertu w przypadku, gdy ilość osób
jednorazowo przebywających na terenie odbywania przekracza
wskazane wartości.
W przypadku niezachowania przez uczestnika dystansu
min. 2 m od innych, zobowiązany jest on do używania maski (lub
przyłbicy) zasłaniającej twarz (nos i usta).
Przed koncertem oraz po jego zakończeniu pracownicy KFK
dokonują dezynfekcji elementów stałych przestrzeni: ławek
wolnostojących oraz altany przy użyciu dedykowanych środków.
Teren koncertu (przestrzeń wokół Altany) otoczony jest taśmą
zabezpieczającą, oddzielającą teren Plant od miejsca odbywania
imprezy. Wyznaczone są także wejście oraz wyjścia z terenu
koncertu.

11.

Uczestnicy koncertów obowiązani są:

a)

zachowywać odległość co najmniej 2 metrów od innych
uczestników (nakaz nie obowiązuje rodzin i osób mieszkających
razem),

b)

unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi (np.
ławki, poręcze etc.),

c)

dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,

d)

stosować się do
pracowników KFK,

e)

przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących
przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich
miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego
COVID-19.

ewentualnych

dodatkowych

zaleceń

12.

Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na
niebezpieczeństwo zachorowania innych uczestników,
prowadzących, występujących czy pracowników, KFK zaleca
pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia
na teren koncertu osób, w stosunku do których istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą
stworzyć zagrożenie dla innych uczestników, prowadzących,
występujących i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

13.

Zabronione jest wnoszenie na teren koncertu:

a)

wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie
niebezpieczne,

b)

materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)

długich parasoli,

d)

plecaków i dużego bagażu.

14.

Zabronione jest wprowadzanie i wnoszenie na teren koncertu
zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.

15.

Zabrania się wstępu na teren koncertu osobom nietrzeźwym lub
pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających
lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić
bezpieczeństwu innych osób, zakłócić porządek, a także naruszyć
ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

16.

Podczas przebywania w miejscu koncertu należy stosować się
do uwag i zaleceń pracowników obsługi KFK.

17.

Dzieci uczestniczące w koncertach powinny pozostawać pod
opieką rodziców/dorosłych opiekunów. Rodzice lub opiekunowie
ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci
pozostające pod ich opieką.

18.

KFK zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia
uczestników indywidualnych łamiących zasady niniejszego
Regulaminu.

19.

W sytuacji wystąpienia złych warunków pogodowych (deszcz,
silny wiatr etc.) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
koncertu plenerowego i przeniesienia go do pomieszczeń
w siedzibie KFK przy ul. Mikołajskiej 2. Koncert odbędzie się wtedy
bez udziału publiczności, ale transmitowany będzie na żywo
w formie on-line na stronie: facebook.com/krakowskieforum.

20.

Dodatkowe informacje dotyczące Koncertów Promenadowych
można uzyskać w KFK pod numerami tel. 12 422 08 14 lub
515 466 669 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00
lub pocztą elektroniczną: kfk@krakowskieforum.pl.

21.

Udział w koncercie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.

22.

Regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2020 roku.

