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REGULAMIN WYDARZENIA: 
KONCERT „WIELICZKART” W TĘŻNI SOLANKOWEJ KOPALNI SOLI „WIELICZKA” 

 
 
CELE 

1. Organizacja wydarzenia kulturalnego dla społeczności lokalnej i turystów. 
2. Promocja Kopalni Soli „Wieliczka” wśród lokalnej społeczności. 

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 31 sierpnia 2019 o godzinie 18.00 w tężni solankowej Kopalni Soli 
„Wieliczka”. 
RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA 

18.00 - koncert „WieliczkArt” - część I 
ok. 19.30 - przerwa 
ok. 19.45 - koncert „WieliczkArt” - część II 

UCZESTNICTWO  
1. Wydarzenie ma charakter plenerowy i odbywa się w tężni solankowej Kopalni Soli „Wieliczka” 

pod gołym niebem (obiekt jest niezadaszony). 
2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. 
3. Wstęp na wydarzenie odbywa się za okazaniem wejściówki lub zaproszenia. 
4. Zaproszenie jest ważne dla dwóch osób, a wejściówka jest ważna dla jednej osoby. 
5. Bezpłatne wejściówki dostępne będą od 19 sierpnia 2019 w Dziale Organizacji Imprez Kopalni 

Soli „Wieliczka”, ul. Daniłowicza 10, 32 – 020 Wieliczka, od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 8.00 do 18.00.  

6. Zaproszenia na koncert będą imienne, a ich dystrybucję prowadzić będzie Organizator. 
7. Ilość miejsc na widowni jest ograniczona. 
8. Miejsca na widowni nie są numerowane. 
9. Na czas trwania wydarzenia tężnia solankowa zostanie wyłączona, niemniej jednak Kopalnia 

Soli „Wieliczka” nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie (zabrudzenie) ubrań osób 
przebywających na terenie tężni, spowodowanych w szczególności kontaktem z solanką. 

10. Na terenie tężni obowiązuje zakaz palenia papierosów (także elektronicznych) oraz używania 
otwartego ognia. 

11. Teren tężni solankowej jest monitorowany i objęty systemem nadzoru dyspozytorskiego. 
12. Teren tężni solankowej i wszystkie znajdujące się w nim obiekty stanowią integralną, chronioną 

prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek 
przedmiotów znajdujących się na terenie tężni solankowej. 

13. Przebywający na terenie tężni solankowej mogą poruszać się wyłącznie w miejscach 
udostępnionych. 

BEZPIECZEŃSTWO  
1. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników wydarzenia każdy uczestnik 

zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się poleceniom 
obsługi. 

2. 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 
szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod jego zarządem, 
wynikające z winy uczestnika.  
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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. 

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. 

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. 

4. Informację o braku zgody należy zgłosić w formie pisemnej na adres iod@kopalnia.pl na co 
najmniej 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 na wyjątkowo niesprzyjające warunki 
atmosferyczne lub działanie siły wyższej. 

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


