
REGULAMIN Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata 2021 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 
1. Organizatorem Puławskiego Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata w Puławach, zwanym dalej Festiwal, jest 
Stowarzyszenie Dwa Brzegi z siedzibą w: 04-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 12; KRS 268151; NIP 7162714319; Regon 
060192375 – zwane dalej Organizator lub Sprzedawca. 
 
2. Wstęp do Sali Imprezy jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/akredytacji/zaproszenia (nie dotyczy imprez 
niebiletowanych). 
 
3. Zakupienie biletu/uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego 
regulaminu. 
 
4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony koncert, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę. 
 
5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu/Imprezy, na jaki jest 
zakupiony. 
 
6. Pracownik obsługi ma prawo odmówić wejścia na salę osobie, która nie posiada przy sobie ważnego 
biletu/akredytacji/zaproszenia. 
 
7. Sale koncertowe mogą posiadać wydzielone strefy miejsc dla gości „VIP”, w których to strefach, miejsca mogą 
zajmować jedynie osoby uprawnione. 
 
8. Podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Dwa Brzegi kategorycznie zabrania się: 
— dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.); działania takie są nielegalne i będą podstawą do 
wyproszenia z Sali, a zajście takie będzie zgłaszane na policję; 
— korzystania z telefonów komórkowych podczas koncertów; 
— spożywania alkoholu, palenia papierosów/e-papierosów i innych używek; 
— głośnego zachowania, zakłócającego prawidłowy odbiór innym uczestnikom imprezy. 
 
9. Po rozpoczęciu koncertu obowiązuje zakaz wejścia na salę koncertową. W przypadku spóźnienia na koncert zwrot 
biletów nie będzie uwzględniany. 
 
10. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie i wejścia na salę osobom pod widocznym wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających, osobom z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 37,5°C), oraz 
osobom bez ochrony ust i nosa (maska ochronna), a także osobom niestosującym się do obowiązkowych zasad i 
ograniczeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 
 
11. Za rzeczy pozostawione na Sali Imprezy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
 
12. Po zakończeniu Imprezy prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości. 
 
13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję. 
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania. 
 
15. Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych na teren imprezy jest zabronione. 
 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania imprezy ze względu na działania siły wyższej. 
 
17. Organizator wprowadził obostrzenia sanitarne zgodnie z Wytycznymi dla imprez kulturalnych w trakcie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego, a mianowicie: 
— Możliwość udziału widzów w imprezie jest dopuszczalna pod warunkiem zakrywania ust i nosa maseczką przez 
widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



— Udostępnienia nie więcej niż 75% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z obecnymi przepisami, nie wlicza się osób 
zaszczepionych (posiadających Unijny Certyfikat COVID). 
— Zaleca się zachowanie odstępu między widzami (zalecany dystans 1,5 m). Obowiązek ten nie dotyczy: 
a. widza, który uczestniczy w koncercie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia; 
b. widza, który uczestniczy w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan 
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
— Widzowie zobowiązani są, przed wejściem na salę koncertową, do dezynfekcji rąk oraz powstrzymania się od 
uczestnictwa w imprezie w przypadku podejrzenia zarażeniem SARS-CoV-2 lub przebywania na kwarantannie. 
— W kolejce oczekujących na wejście do sal należy utrzymywać dystans pomiędzy osobami minimum 1,5m. 
— Organizator w każdej chwili, na polecenie władz sanitarnych, może przerwać Festiwal i z tego tytułu nie ponosi 
odpowiedzialności. W takim przypadku Organizator uznaje to za działanie siły wyższej, a bilety nie podlegają 
zwrotowi.  
 
II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 
 
1. Informacje o Imprezach i sposobie zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej 
www.festiwalwss.pl, zwaną dalej Witryna, plakatach i ulotkach programowych. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach. 
 
3. Sprzedaż biletów prowadzona jest poprzez system sprzedaży POK Dom Chemika w Puławach. 
 
4. Osobami uprawnionymi do pobrania bezpłatnych wejściówek są uczniowie, studenci, emeryci oraz studenci 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
5. Uprawnieni do bezpłatnego wstępu pobierają wejściówki w kasach POK Dom Chemika. 
 
6. Widzowie Festiwalu zobowiązani są do zapoznania się zasadami sprzedaży oraz zwrotów biletów obowiązujących w 
POK Dom Chemika 
 
8. Cennik biletów opublikowany jest na stronie internetowe www.festiwalwss.pl . 
 
9. Informujemy, że ceny biletów na koncerty mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie wykonawcy lub w wyniku akcji 
promocyjnych Organizatora. 
 
10. W przypadku spóźnienia na koncert, zwrot biletów nie będzie uwzględniany. 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na salę koncertową, chyba, że jest to pies opiekun osoby 
niepełnosprawnej posiadającej odpowiednie uprawnienia. 
 
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
 
W imieniu Organizatora: 
Prezes Stowarzyszenia Dwa Brzegi 
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