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REGULAMIN WYDARZENIA: 
KONCERT „PODZIEMNA GALA MUZYKI FILMOWEJ” W KOPALNI SOLI „WIELICZKA” 

 

CELE 

1. Organizacja wydarzenia kulturalnego dla miłośników muzyki rozrywkowej. 
2. Promocja Kopalni Soli „Wieliczka” jako organizatora wydarzeń kulturalnych. 

ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia jest Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 
32-020 Wieliczka, KRS 0000030908, NIP: 683 14 80 313, www.kopalnia.pl. 

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 o godzinie 19.00 w komorze Warszawa 
zlokalizowanej w podziemiach zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. 

OPIS WYDARZENIA 

W programie koncertu pojawią się zarówno utwory instrumentalne, jak i znane z filmów polskich 
piosenki w wykonaniu znakomitych wokalistów (Anna Sokołowska, Anna Lasota, Michał Gasz, 
Marcin Jajkiewicz i Jakub Oczkowski), którym towarzyszyć będzie orkiestra Arte Symfoniko pod 
dyrekcją Mieczysława Smydy oraz chór Octava Ensemble pod kierownictwem Zygmunta Magiery. 
Gośćmi specjalnymi koncertu będą Andrzej Rosiewicz oraz gwiazdy polskiego kina: Emilia 
Krakowska, Paweł Deląg i Jerzy Zelnik.  

RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA 

Koncert „Podziemna Gala Muzyki Filmowej” to premierowy koncert najpiękniejszych utworów 

znanych z małego i dużego ekranu. Koncert zostanie zorganizowany w dwóch częściach, z 15-30 

minutową przerwą pomiędzy pierwszą, a drugą częścią koncertu. Część pierwszą koncertu wypełnią 

szlagiery z polskich filmów historycznych i kostiumowych, a w drugiej części koncertu usłyszymy 

utwory z najpopularniejszych polskich komedii.  

W programie wydarzenia nie zabraknie kompozycji Wojciecha Kilara, który swą muzyką zilustrował 

ponad 170 filmów, w tym m.in. „Ziemię obiecaną”, „Pana Tadeusza”, „Korczaka” czy „Pianistę”. 

Podczas koncertu usłyszymy także muzykę skomponowaną przez jednego z twórców polskiej szkoły 

jazzu, Krzysztofa Komedę Trzcińskiego, który w historii kina bez wątpienia zapisał się choćby samą 

już „Kołysanką Rosemary” z „Dziecka Rosemary” Romana Polańskiego, choć skomponował muzykę 

do kilkudziesięciu filmów. Pojawią się także znakomite utwory Krzesimira Dębskiego, który za 

muzykę do filmu „Ogniem i mieczem” otrzymał nagrodę Fryderyka’99 w kategorii „kompozytor roku”, 

a także zapadające w serce kompozycje Waldemara Kazaneckiego. 

Usłyszymy zatem m.in. takie utwory, jak np. „Pieśń Heleny” Krzesimira Dębskiego z filmu „Ogniem i 

mieczem”, „Pieśń o małym rycerzu” Wojciecha Kilara z superprodukcji „Pan Wołodyjowski”, utwór 

Waldemara Kazaneckiego „Cygańska jesień” wykorzystany w filmie „Brunet wieczorową porą” czy 

też wiązankę tematów muzycznych ze słynnych polskich produkcji komediowych tj. „Wojna 

domowa”, „Jak rozpętałem II wojnę światową” czy „Rodzina Leśniewskich”. Pojawią się także utwory 

Jerzego Matuszkiewicza „Czterdzieści lat minęło” z komediowej serii „Czterdziestolatek” czy temat 

z serialu „Alternatywy 4” oraz kompozycja Seweryna Krajewskiego „Tak to ja” ze słynnego 

„Uprowadzenia Agaty” oraz wiele, wiele innych muzycznych niespodzianek. 

ORGANIZACJA ZJAZDÓW I WYJAZDÓW DO PODZIEMI KOPALNI SOLI „WIELICZKA”  

1. Wydarzenie odbywa się w komorze Warszawa zlokalizowanej w podziemiach zabytkowej 
Kopalni Soli „Wieliczka”, położonej 125 m pod ziemią. 

2. Zjazdy uczestników koncertu do podziemi Kopalni Soli „Wieliczka” i wyjazdy na powierzchnię 
odbywają się windą zlokalizowaną w szybie M. Daniłowicza (ul. M. Daniłowicza 10, 32-020 
Wieliczka), przy czym: 
a) maksymalnie na jednym piętrze windy (klatki szybowej) może jechać 9 osób, 
b) w czasie zjazdu (wyjazdu) windą obowiązuje zakaz wychylania się i wystawiania kończyn 

poza obrys klatki szybowej, 
c) przed zjazdem (wyjazdem) należy ustawić się w odległości ok. 3 m od wejścia do windy, 
d) w czasie prowadzenia zjazdu (wyjazdu) należy bezwzględnie podporządkować się 

poleceniom osób dozoru nadzorujących zjazd (wyjazd) i sygnalistów szybowych. 
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3. Zjazdy uczestników koncertu do podziemi Kopalni Soli „Wieliczka” i przejście do komory 
Warszawa będą zorganizowane w przedziale czasowym od godz. 17.30 do godz. 18.45. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania zjazdów (wyjazdów) windą 
zlokalizowaną w innym szybie, a w razie konieczności podyktowanej np. względami 
bezpieczeństwa, także zorganizowania wejścia (wyjścia) uczestników koncertu przedziałem 
schodowym. 

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest odpłatne, o ile uczestnik koncertu nie posiada bezpłatnego 
zaproszenia wystawionego mu imiennie przez Organizatora na obowiązującym blankiecie. 

2. Wstęp na wydarzenie odbywa się za okazaniem ważnego biletu lub zaproszenia. 
3. Zaproszenie jest ważne dla dwóch osób, a bilet jest ważny dla jednej osoby. 
4. Ilość miejsc na widowni jest ograniczona. 
5. Miejsca na widowni będą nienumerowane. 
6. Ceny biletów uprawniających do udziału w wydarzeniu są następujące: 

a) Sektor A - miejsca w rzędach od 1 do 10 – dla gości z zaproszeniami, 
b) Sektor B - miejsca w rzędach od 11 do 19– 75 zł brutto, 
c) Sektor C - miejsca w rzędach od 20 do 26 – 50 zł brutto. 

7. Bilety na koncert dostępne będą w stacjonarnym punkcie sprzedaży prowadzonym przez Dział 
Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka”, Wieliczka, ul. M. Daniłowicza 10, tel. 12 278 73 92 
oraz on-line poprzez platformę sprzedażową ebilet.pl. 

8. Do sprzedaży on-line biletów na wydarzenie ma zastosowanie Regulamin zakupu w systemie 
dystrybucji biletów eBilet® obowiązujący od dnia 20 września 2019 r., dostępny na stronie 
www.ebilet.pl (https://www.ebilet.pl/regulamin/). Przed zakupem biletów on-line prosimy  
o zapoznanie się z jego treścią. Dokonanie zakup biletu on-line na ebilet.pl jest potwierdzeniem 
akceptacji warunków ww. Regulaminu.  

9. Sprzedaż biletów prowadzona będzie do wyczerpania miejsc na widowni. 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. W czasie przebywania w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” poruszanie się 
dozwolone jest tylko po drogach (wyrobiskach) wyznaczonych, pod opieką osób sprawujących 
bezpośredni nadzór nad przebiegiem wydarzenia. 

2. Ze względu na charakter miejsca wydarzenia (wyrobiska podziemne czynnego zakładu 
górniczego) konieczne jest bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osób dozoru 
sprawujących nadzór nad przebiegiem wydarzenia. 

3. W wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” oraz w obiektach powierzchniowych 
obowiązuje zakaz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i przewodach sieci 
elektrycznej, sieci wodociągowej i p. pożarowej oraz sieci teletechnicznej przez osoby do tego 
nieuprawnione. 

4. Teren Kopalni Soli „Wieliczka” jest monitorowany i objęty systemem nadzoru dyspozytorskiego. 
5. Teren Kopalni Soli „Wieliczka” i wszystkie znajdujące się w jego obrębie obiekty stanowią 

integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia 
jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie tych obiektów. 

6. W podziemiach Kopalni Soli „Wieliczka” obowiązuje zakaz palenia papierosów (także 
elektronicznych) oraz używania otwartego ognia. 

7. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników wydarzenia każdy uczestnik 
zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się poleceniom 
obsługi. 

8. Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników biorących udział w wydarzeniu oświadczają, 
że ponoszą pełną odpowiedzialność za udział swoich podopiecznych w wydarzeniu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń Organizatora, 
a także służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas wydarzenia.  

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania 
wskazanych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.  

3. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
niego na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie w stosunku do innych jej uczestników, jak i za 

https://www.ebilet.pl/regulamin/
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szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod jego zarządem, 
wynikające z winy uczestnika.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników wydarzenia pozostawione bez 
nadzoru na terenie, na którym wydarzenie się odbywa. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Przebieg wydarzenia może zostać utrwalony przez Organizatora w formie materiałów 
fotograficznych oraz materiałów video, a także transmitowany na żywo i/lub rozpowszechniany 
w innej formie za pośrednictwem Internetu, w tym także w mediach społecznościowych oraz 
transmitowany na żywo i/lub rejestrowany oraz rozpowszechniany w telewizji (Telewizja 
Trwam). 

2. Osoby decydujące się na udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie  
i wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku, jak również wizerunku dzieci biorących udział 
w wydarzeniu będących pod ich opieką, w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
przygotowywanych przez Organizatora, a także w materiałach transmitowanych na żywo i/lub 
rozpowszechnianych w innej formie za pośrednictwem Internetu, w tym także w mediach 
społecznościowych oraz na antenie telewizyjnej (Telewizja Trwam). 

3. Uczestnik ma prawo nieudzielenia zgody na publikację wizerunku w materiałach informacyjnych 
i promocyjnych przygotowywanych przez Organizatora oraz w materiałach transmitowanych na 
żywo i/lub rozpowszechnianych w innej formie za pośrednictwem Internetu, w tym także  
w mediach społecznościowych oraz na antenie telewizyjnej (Telewizja Trwam). 

4. Informację o braku zgody należy zgłosić w formie pisemnej na adres iod@kopalnia.pl na 3 dni 
robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. 

5. Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 
Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, KRS 0000030908, NIP 683 14 80 313. 

6. Klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem www.kopalnia.pl/zastrzezenia-prawne. 

UWAGI KOŃCOWE  

1. Wydarzenie może zostać odwołane ze względu zdarzenia losowe lub działanie siły wyższej. 
2. W przypadku odwołania koncertu zwrot biletów zakupionych w stacjonarnym punkcie sprzedaży 

odbywa się na zasadach ogólnych, a w przypadku biletów zakupionych on-line – na podstawie 
Regulaminu zakupu w systemie dystrybucji biletów eBilet® obowiązującego od dnia  
20 września 2019 r., dostępnego na stronie www.ebilet.pl (https://www.ebilet.pl/regulamin/). 

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.kopalnia.pl oraz  
u przedstawiciela Organizatora podczas trwania wydarzenia. 

https://www.ebilet.pl/regulamin/

