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REGULAMIN  

Koncertu „Blues dla Niepełnosprawnych” 

(Olza, 8.09.2017 r.) 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem dwunastej edycji koncertu „Blues dla Niepełnosprawnych” zwanego dalej 

„koncertem” jest Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski (zwany 

dalej „Organizatorem”). 

2. W ramach koncertu wystąpi Kajetan Drozd - wokalista, harmonijkarz i znakomity gitarzysta  

o wyjątkowej osobowości scenicznej. 

3. Termin koncertu: 8.09.2017 r.  w godz. 10.00 – 13.00. 

4. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „OLZA” w Olzie przy ul. Kolejowej. 

5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

II. Cel imprezy 

 

Celem koncertu  jest, nie tylko integracja osób niepełnosprawnych, ale także umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w koncertach z występami 

 zespołów z czołówki polskiego bluesa. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w koncercie  jest nieodpłatny i dobrowolny. Uczestnik bierze udział w koncercie 

wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

2. Zgłoszenia udziału w koncercie należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu  

32/412 09 62 lub drogą elektroniczną kultura@powiatwodzislawski.pl, podając dokładną liczbę 

uczestników oraz liczbę opiekunów. 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w koncercie upływa w dniu 5 września 2017 r. 

4. Zgłoszenia po terminie wymienionym w pkt. 3 Regulaminu będą możliwe wyłącznie za zgodą 

Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń.  

5. Organizator ma prawo do ograniczenia liczby uczestniczących w koncercie i wcześniejszego 

zakończenia zapisów w przypadku osiągnięcia pułapu odpowiednio wysokiej liczby zgłoszeń. 

O udziale w koncercie decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Przyjazd i odjazd uczestników koncertu odbywa się we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność. Uczestnikom koncertu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot 

jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w koncercie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu koncertu w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych 

i promocyjno-informacyjnych. 
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8. Ośrodki/Stowarzyszenia/Szkoły zgłaszające chęć udziału w koncercie muszą posiadać zgody 

na nieodpłatne utrwalenie wizerunku podopiecznych w wyżej wskazanym zakresie, a także na 

jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych 

prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, 

lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach 

Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem,  

że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 

informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym 

kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy  

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. W przypadku braku takiej zgody należy złożyć 

pisemne oświadczenie o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (w przypadku osób 

niepełnoletnich ww. zgodę lub oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny). 

Jednocześnie Organizator informuje, że zgodnie z przepisem art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

                         

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napój każdemu uczestnikowi koncertu. 

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom koncertu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW).  

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione lub zagubione w trakcie koncertu, nie ponosi 

też odpowiedzialności z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, odniesionego przez 

uczestnika w trakcie koncertu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników innym 

uczestnikom koncertu lub osobom trzecim ani też za szkody poniesione przez uczestników 

koncertu, spowodowane przez działanie osób trzecich lub będące skutkiem okoliczności 

niezależnych od Organizatora. 

5. Organizator informuje, że koncert odbywa się na terenie otwartym, o nierównym trawiastym  

i szutrowym podłożu.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin. 

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, który ma również 

wyłączne prawo do podejmowania decyzji dot. zmian Regulaminu oraz kwestii w nim 

nieujętych. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 412 09 61 (w godzinach 

pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim).  

9. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

         ………………………………… 

            Zatwierdzam  


