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REGULAMIN SPEKTAKLU PLENEROWEGO 

MUSICAL „Mały Książę – w podróży do ludzkich serc” 

 
§1 

Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w Spektaklu Plenerowym  
MUSICAL „Mały Książę – w podróży do ludzkich serc” zwanym dalej „imprezą”, organizowanym 
przez Stowarzyszenie MAGNOLIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Achillesa 14/1 w dniu 25 września 
2020r. o godzinie 19.00 w wyznaczonej strefie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Gdańsku, przy ulicy. Wodnika 57. 
 

 
Plan sytuacyjny 

 
§2 

1. Wstęp na imprezę jest nieodpłatny. 
2. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne organizator ograniczył liczbę uczestników do 150 

osób w każdej z wydzielonych stref. 
3. Wstęp na imprezę mają osoby, które: 
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a) W pierwszej kolejności zarejestrowały się poprzez dostępny na dedykowanym 
wydarzeniu fb https://www.facebook.com/events/364497421617199 oraz na stronie 
organizatora w zakładce Inicjatywy https://magnoliastowarzyszenie.pl/inicjatywy/ , 
wypełniły formularz zgłoszeniowy i zgłosiły się w punkcie informacyjnym organizatora 
przed wejściem na imprezę, co najmniej 20 minut przed jej rozpoczęciem, 

b) W drugiej kolejności osoby, które zarejestrowały się w punkcie informacyjnym 
organizatora przed wejściem na imprezę, w przypadku dostępności miejsc. 
 

§3 
1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu,  

a w szczególności do: 
a) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 

imprezie. 
b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących 

wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników imprezy, 
c) zajmowania miejsc wskazanych przez służby porządkowe Stowarzyszenia MAGNOLIA.                                                                                                           

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi opiekę. 
 

§4 
1. Zabrania się: 
a) wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 
b) zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach 

obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, 
religijnym, społecznym itp., 

c) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i 
wyrobów pirotechnicznych, 

d) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 
e) wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub innych 

podobnie działających środków, 
f) używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe, 
g) palenia tytoniu, 
h) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru, 
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń 

znajdujących się na terenie imprezy, 
j) prowadzenia handlu, 
k) wstępu za kulisy i na scenę osobom nieupoważnionym. 

 
2. Osoby objęte kwarantanną na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi nie mogą uczestniczyć w imprezie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestników z użyciem 

bezdotykowego termometru. 
4. Podczas imprezy należy utrzymywać określony odrębnymi przepisami dystans społeczny. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w celu zapewnienia 

dystansu społecznego ustanowionego odrębnymi przepisami.  

https://magnoliastowarzyszenie.pl/
https://www.facebook.com/events/364497421617199


 

 
Stowarzyszenie MAGNOLIA,  ul. Achillesa 14/1, 80-299 Gdańsk, NIP: 584-27-78-197 KRS: 0000754172 

https://magnoliastowarzyszenie.pl, fb @magnoliastowarzyszenie, InG @magnolia_stowarzyszenie 

 
§5 

Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują służby porządkowe powołane przez 
Stowarzyszenie MAGNOLIA. 

 
§6 

Pracownicy służby porządkowej powołanej przez Stowarzyszenie MAGNOLIA upoważnieni są do 
wydawania dyspozycji oraz poleceń dotyczących m.in.: 
a) wzywania do opuszczenia imprezy osób zakłócających jej przebieg, 
b) ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochranianego mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego 
przekazania ich Policji. 

 
§7 

1. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia  osób obecnych na imprezie 
oraz mienia, Stowarzyszenie MAGNOLIA jest upoważnione do przerwania imprezy oraz 
zarządzenia ewakuacji. 

2. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują służby porządkowe Stowarzyszenia 
MAGNOLIA. 
 

§ 8 
Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do 
właściwych organów ścigania. 

 
§ 9 

Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają 
dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo 
a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 
81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów 
promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej Stowarzyszenia MAGNOLIA. 
 

§ 10 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego rozdziału w przypadku zmian 
przepisów prawa lub czynników zewnętrznych mających wpływ na zasady realizacji Imprezy. 
 

§ 11 
Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do 
zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w 
Stowarzyszenia MAGNOLIA, dostępnymi w zakładce na stronie organizatora 
magnoliastowarzyszenie.pl. 
 

§ 12 
Wszelkie skargi lub uwagi dotyczące przebiegu Projektu należy składać w formie pisemnej na adres 
siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@magnoliastowarzyszenie.pl. 
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§ 13 

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Prezes Stowarzyszenia Magnolia w 
Gdańsku. 

§ 14 
Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 

 

 

 

Organizator: 

 

 
 

 

 

Partnerami wydarzenia są:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy medialni:  

 

Stowarzyszenie MAGNOLIA 

80-299 Gdańsk, ul. Achillesa 14/1 

Dofinansowano 

ze środków 

Miasta Gdańska 
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