
1. Definicje:

1)  Wydarzenie – Uroczyste zaświecenie choinki na Rynku Głównym, 
odbywające się dnia 3 grudnia 2022 roku o godz. 16:30 na Rynku 
Głównym w Krakowie.

2) Organizator – Krakowskie Forum Kultury i Gmina Miejska Kraków. 
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, sporządzony przez 

Organizatora, dotyczy zasad obowiązujących na terenie Wydarzenia. 
Przebywanie na terenie Wydarzenia jest równoznaczne z  akceptacją 
Regulaminu i obowiązkiem zastosowania się do niniejszych postano-
wień. 

3. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronach internetowych: www.
krakow.pl, www.krakowskieforum.pl oraz na portalu społecznościowym 
Facebook na profilu Wydarzenia. 

4. Teren Wydarzenia (przestrzeń wokół sceny) otoczony jest barierkami, 
oddzielającymi teren Rynku Głównego od miejsca odbywania imprezy. 
Wyznaczone są wejścia oraz wyjścia z terenu imprezy, a także wydzie-
lone miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu.

5. Organizator nie zapewnia sanitariatów. Najbliższe sanitariaty i toalety 
znajdują się w Sukiennicach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Wyda-
rzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej, rozumianej jako 
wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia o charakterze wy-
jątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: 
zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, hura-
gan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, 
którym nie można było zapobiec. 

7. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny. 

8. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub od-
szkodowania wobec uczestników Wydarzenia, jeżeli z przyczyn nieza-
leżnych od Organizatora zostanie ono odwołane lub odbędzie się jedy-
nie w części.

9. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do uwag i pole-
ceń wyznaczonych przez Organizatora osób (obsługi Wydarzenia). 

10. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wyda-
rzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. 

11. Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie-
zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności stosować 
się do zaleceń pracowników ochrony i  przedstawicieli Organizatora, 
mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

12. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia:
a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych  
 za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu.
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13. Zabronione jest wprowadzanie i wnoszenie na teren Wydarzenia zwie-
rząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

14. Zabrania się wstępu na teren Wydarzenia 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 nor-
my zachowania w miejscach publicznych.

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

16. Organizator ponadto zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu  
 na teren Wydarzenia osobom, u których stwierdzono posiadanie: 

a) niebezpiecznych przedmiotów m.in. broni, materiałów wybucho-
wych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebez-
piecznych oraz wskaźników laserowych,

b) napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psy-
chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii,

c) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, z  two-
rzyw sztucznych i pojemnikach metalowych, które wykorzystane 
niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzkiego, 

d) zwierząt, rowerów, skuterów, hulajnóg itp.

17. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać 
usunięty z terenu Wydarzenia.

18. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych 
oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Bio-
rąc udział w  Wydarzeniu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarza-
nie jego wizerunku, głosu i  treści wypowiedzi, a  także wizerunków, 
głosów i treści wypowiedzi dzieci będących pod opieką uczestnika, 
poprzez ich utrwalenie w  materiałach filmowych i  fotograficznych 
wykonanych w czasie trwania Wydarzenia oraz w związku z jego prze-
biegiem, a  także na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku, 
głosu i treści wypowiedzi w mediach elektronicznych, drukowanych 
i  społecznościowych będących w  dyspozycji Organizatora, dla po-
trzeb promocji i dokumentacji archiwalnej bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki 
podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności 
uczestników, jak również za szkody poczynione przez uczestnika pod-
czas pobytu na terenie Wydarzenia.

20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

21. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Wydarzenia  
tj. 3 grudnia 2022 roku. 
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 W programie:

16:30 Występ chóru DeocentriCity
 Rynek Główny, Duża scena

 16:30 Koncert dla dzieci w wykonaniu 
 zespołu Pan Tu Nie Stał
 Rynek Główny, Mała scena

 17:15 Uroczyste włączenie
 iluminacji drzewka
 świątecznego
 Rynek Główny,
 obok Bazyliki 
 Mariackiej

17:30 Występ 
 Antka Smykiewicza
 z zespołem
 Rynek Główny, 
 Duża scena

Wstęp wolny! 


