Regulamin uczestnictwa w imprezie – Lublin Blues Session 2021
Bilet
1. Do wejścia na teren Imprezy uprawnia ważny wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej
bilet wstępu.
2. W przypadku odwołania całej imprezy, Uczestnikom przysługuje zwrot zapłaty za bilet zakupiony
na całość imprezy.
3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot zapłaty za zakupiony bilet, w przypadku gdy impreza odbędzie
się jedynie w części (np. brak jednego z wykonawców spowodowany chorobą, kwarantanną,
nadzorem epidemiologicznym dt. Covid-19) lub ze zmienionym programem. Organizator nie
będzie też zobowiązany z tego tytułu do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec
Uczestnika imprezy.
4. Ilość miejsc na sali jest ograniczona w związku z przepisami sanitarnymi dotyczącymi
Covid-19. W sytuacji zwiększenia obostrzeń sanitarnych i zmniejszenia liczby miejsc na sali,
Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikom zapłaty za część zakupionych już
biletów, bez żadnych odszkodowań z tego tytułu.

Oświadczenie o zaszczepieniu
5. Oświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest dobrowolne,
ale zachęcamy osoby zaszczepione do jego złożenia, ponieważ w związku z ograniczoną ilością
miejsc na sali istnieje określona ilość biletów dla zaszczepionych i niezaszczepionych.
6. W przypadku złożenia przy zakupie biletu wstępu oświadczenia, o posiadaniu zaświadczenia
o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, podczas kontroli biletowej, należy
okazać:


zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która
została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, w rozumieniu aktualnego na dzień imprezy
Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);



ważny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość jego właściciela.

7. Osoby, które zaznaczą a nie okażą zaświadczenia potwierdzającego, że są zaszczepione przeciwko
COVID-19 i ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, mimo posiadanego
ważnego biletu wstępu, nie zostaną wpuszczone na imprezę i nie przysługuje im zwrot kosztu
biletu wstępu.

Oświadczenie dt. Covid
8. Uczestnik

jest

zobowiązany

do

wypełnienia

pisemnego

oświadczenia

dt.

Covid-19,

że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie
lub pod nadzorem epidemiologicznym. Jednocześnie uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie
swoich danych osobowych przez Organizatora - Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, aby
ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba
zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane te będą przechowywane przez Organizatora przez
okres 2 tygodni od imprezy. Oświadczenie, należy zostawić Organizatorowi przy wejściu na
imprezę.

Przepisy sanitarne
9. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby bez objawów przeziębienia takich jak: kaszel, katar,
podwyższona temperatura i posiadające własne środki ochrony osobistej (maseczka ochronna)
10.

Przy wejściu na teren imprezy obowiązuje dezynfekcja rąk.

11.

Na terenie imprezy obowiązuje noszenie maseczki oraz zachowanie odstępów.

Przepisy ogólne
12. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
13. Podczas imprezy obowiązuje zakaz fotografowania oraz nagrywania audio/video przez
Uczestników imprezy.
14. Organizator

zastrzega

sobie

prawo odmówić wstępu na teren imprezy lub usunięcia

Uczestnika z imprezy w przypadku naruszenia przepisów prawa (szczególnie zakłócania
porządku publicznego, agresywnego zachowania, łamania niniejszego regulaminu) czy ważnymi
względami bezpieczeństwa.
15. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w związku z dokumentacją fotograficzną imprezy i jej publikacją; oraz zapisu audio i wideo
z imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
16. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów

Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

