Regulamin uczestnictwa
w Koncertach Promenadowych
10.

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

11.

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

12.

W sytuacji wystąpienia złych warunków pogodowych
(deszcz, silny wiatr, etc.) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia plenerowego i przeniesienia
go do pomieszczeń w siedzibie KFK przy ul. Mikołajskiej 2.
Wydarzenie odbywa się wtedy z udziałem publiczności,
ale z zachowaniem limitu miejsc w pomieszczeniu (obowiązuje zasada pierwszeństwa).

13.

Wchodząc na teren, na którym odbywa się wydarzenie,
uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie w trakcie trwania wydarzenia oraz na
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, głosu i treści
wypowiedzi uczestnika oraz dzieci będących pod opieką uczestnika, poprzez publikację fotografii oraz filmów
w Internecie (w tym w mediach społecznościowych i na
stronach internetowych) lub w formie drukowanej dla
potrzeb promocji i dokumentacji archiwalnej KFK i Miasta Krakowa oraz we wszelkich możliwych formach promocji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

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 normy zachowania w miejscach publicznych.

14.

Dodatkowe informacje dotyczące Koncertów Promenadowych można uzyskać w KFK pod nr tel. (12) 12 422 08 14,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
lub pocztą elektroniczną: kfk@krakowskieforum.pl.

15.

Udział w Koncertach Promenadowych oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

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

16.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 r.

1.

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

2.

Koncerty Promenadowe odbywają się w terminie
1.07-31.08.2022 r., w piątki w godzinach 19.00-21.30 (potańcówki), w soboty o godzinie 11.00 (koncerty dla dzieci)
oraz w niedziele o godzinie 15.00 (koncerty dla wszystkich) w Altanie na Plantach na Skwerze Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie oraz na okalającym terenie.

3.

Udział w wydarzeniach 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 ok. 40-90 minut,
natomiast potańcówki ok. 2,5 godziny.

6.

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.

7.

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

8.

9.

