Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2022
Dyrektora MGW w Zabrzu.
z dnia 01.02.2022 r.

Załącznik nr 1
Do zarządzenia Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Regulamin koncertu
Regulamin koncertu (zwanego dalej Imprezą) wydany jest przez jej organizatora – Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu (zwanego dalej Organizatorem).
Planowany termin i czas trwania koncertu : dnia 26 luty 2022 roku od godziny 19.00 do godziny 22.00.
Miejsce Wydarzenia: Kopalnia Guido, Zabrze ul. 3 Maja 93, poziom 320, strefa K8 (obiekt należący do
Organizatora).
Uczestnicy wydarzenia przebywają w Strefie K8 w godzinach: 19.00-23.00
Wstęp na Imprezę jest płatny.
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania imprez, poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu na którym odbywa się
impreza wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W OKRESIE OGŁOSZONEJ EPIDEMII COVID-19 W MUZEUM GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO W ZABRZU
1. Obowiązek wyposażenia pracowników w dodatkowe środki ochrony indywidualnej przysługujące
podczas epidemii COVID-19 (tj. maseczki, lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe),
2. Obowiązek utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy uczestnikami wydarzenia,
3. Obowiązek noszenia przez uczestników wydarzenia środków ochrony osobistej (maseczki, lub
przyłbice, rękawiczki jednorazowe),
4. Obowiązek zorganizowania na terenie wydarzenia punktów do dezynfekcji,
5. Obowiązek wyznaczenia i przygotowania pomieszczenia, w którym będzie można czasowo odizolować
osobę, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
6. W związku z ograniczeniami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującymi, a dotyczących
limitu udostępnionych miejsc podczas wydarzeń, Muzeum udostępnia osobom zaszczepionym
przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i mogącym się wylegitymować poświadczającym ten fakt Unijnym
Certyfikatem Covid (EU Digital Covid Certificate) w wersji papierowej lub elektronicznej, zwanym dalej
Certyfikate, pulę biletów przeznaczonych dla osób zaszczepionych.
7. Zakup biletów z puli dostępnej dla osób zaszczepionych możliwy będzie w kasach stacjonarnych
„Łaźnia”, „Guido”, „Luiza” i „Miarki”, oraz w opcji online pod adresem www.bilety.kopalniaguido.pl,
przy czym bilet może być oznaczony jako bilet dostępny do wykorzystania przez osoby mogące się
wylegitymować ważnym Unijnym Certyfikatem Covid (EU Digital Covid Certificate)
8. Bilety z puli dla osób zaszczepionych mogą być dodatkowo oznaczone w celu ułatwienia obsłudze
widowni lub służbom porządkowym weryfikacji certyfikatów.
9. Zakup biletów z puli biletów dla osób zaszczepionych oraz przedstawienie Certyfikatu jest dobrowolne,
ale konieczne, aby umożliwić uczestnictwo w wydarzeniu na zasadach opisanych w pkt. 7. Personel
Muzeum oraz Służby Porządkowe jest uprawniony do odmowy uczestnictwa w wydarzeniu osobie,
która posiada bilet z puli dla osób zaszczepionych, ale nie posiada przy sobie Certyfikatu lub odmawia
jego okazania. Wejście na koncert będzie możliwe po złożeniu oświadczenia o stanie zdrowia.

Strona 1|4

10. W przypadku o którym mowa w pkt. 8 oraz w przypadku, w którym uczestnik odmawia złożenia
oświadczenia o stanie zdrowia, bilet nie podlega zwrotowi, a widzowi nie przysługuje prawo do
uczestnictwa w wydarzeniu, jak również do zwrotu środków poniesionych na zakup biletu/-ów.
11. Wejście na wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza biletu, że według jego wiedzy,
nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
12. Muzeum udostępni do sprzedaży pulę biletów dla osób niezaszczepionych przeciwko Sars-Cov-2.
13. Bilety z puli dla osób niezaszczepionych mogą być dodatkowo oznaczone w celu ułatwienia obsłudze
widowni lub służbom porządkowym ich weryfikacji.
14. Zakup biletów z puli dostępnej dla osób niezaszczepionych możliwy będzie w kasach stacjonarnych
„Łaźnia”, „Guido”, „Luiza” i „Miarki”, oraz w opcji online pod adresem www.bilety.kopalniaguido.pl,
przy czym bilet może być oznaczony jako bilet dostępny do wykorzystania przez osoby niezaszczepione
przeciwko Sars-Cov-2.
Organizator zabrania wnoszenia na Teren imprezy napojów własnych, a w szczególności napojów
alkoholowych.
Organizator zabrania prowadzenia na Terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej bez jego autoryzacji.
Organizator nie podnosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na terenie Strefy K8.
Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa osobom lub mieniu na terenie imprezy.
d) Organizator (w tym przez Służbę Porządkową) będzie wzywał takie osoby do opuszczenia Terenu
koncertu a osoby naruszające przepisy prawa przekazywał (poprzez Służbę Porządkową) Straży
Miejskiej lub Policji,
e) osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku
w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych
przez Organizatora,
f)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”; za taką uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
„Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy
urządzeń dostarczających energię elektryczną, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.

Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu, obowiązujących przepisów
porządkowym a także do poleceń porządkowych Organizatora, które mogą być wydawane przez jego
przedstawiciela lub Służbę Porządkową.
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Osoby niedostosowujące się do Regulaminu lub poleceń porządkowych Organizatora będą zobowiązane do
opuszczenia Terenu imprezy. osoby naruszające przepisy prawa będą przekazywane Straży Miejskiej lub
Policji.
Służba Porządkowa jest uprawniona do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje
psychotropowe, inne niż piwo napoje zawierające alkohol,
c) wydawania poleceń porządkowych,
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb
Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia

22

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.z 2016 poz. 1432, z późn. zm.),
e) ujmowania, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Teren Wydarzenia jest monitorowany systemem telewizji przemysłowej CCTV.
Organizator zapewnia Uczestnikom imprezy dostęp do toalet umiejscowionych na Strefie K8.
W przypadku potrzeby udzielenia pomocy należy zwrócić się do pracownika Służby Porządkowej lub do
pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w tym: przewodników oraz obsługi punktu
małej gastronomii.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
−

na Terenie Wydarzenia.

Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe 112
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986

Organizator:
Dyspozytor: 32 271 27 58 wewnętrzny 5500
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: Justyna Langer, Dział Sprzedaży i Organizacji Imprez 32 271
27 58 wewnętrzny 8890
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