
                      

 

REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNEGO 

 „CieszFanów Festiwal” 

18 – 20 sierpnia 2022r. 

Na wyznaczonym terenie Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających  

na terenie wydarzenia kulturalnego odbywającego się w dniach 18 - 20 sierpnia 2022r  

na wyznaczonym terenie Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu  „Wędrowiec”  

w Cieszanowie zwanego dalej „wydarzeniem”, organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu 

w Cieszanowie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, NIP 793-13-92-342, zwanego 

dalej „Organizatorem”. 

2. Wydarzeniami towarzyszącymi CieszFanów Festiwalowi są: impreza masowa CieszFanów 

Festiwal, wydarzenia City NGO, wydarzenie Otwarte Głowy. Obowiązuje na nich niniejszy 

Regulamin  

3. Każdy Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu terenu, na którym odbywa się wydarzenie, przy czym Regulamin Organizatora jest 

nadrzędnym w wypadku kwestii spornych. 

4. Teren, na którym odbywa się wydarzenie zabezpieczany jest przez powołanych przez 

Organizatora, kwalifikowani pracowników ochrony fizycznej, służb porządkowych oraz służb 

informacyjnych zwanymi dalej „służbami porządkowymi i informacyjnymi”.  

5. „Służby porządkowe i informacyjne” obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu 

identyfikatora wydanego przez Organizatora, który zawiera następujące informacje: imię i 

nazwisko, nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności i pieczęć 

Organizatora. 

6. Prawo wstępu na teren wydarzenia mają osoby posiadające uprawnienia wydane przez 

Organizatora:  

a) ważny karnet wielodniowy,  

b) jednodniowy bilet wstępu,  

c) zaproszenie, identyfikator bądź inne uprawnienie wydane przez Organizatora,  

7. Bilet jednodniowe nie uprawnia do przebywania na terenie pola namiotowego i korzystania  

z jego infrastruktury.  

8. Przy wejściu na wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na inne uprawnienia 

wprowadzone przez Organizatora w tym opaskę na rękę, identyfikator lub inne.  

9. Teren wydarzenia zostanie udostępniony dla publiczności  od dnia 17.08.2022 roku. 

10. Osoby posiadające bilety jednodniowe zobowiązane są do opuszczenia terenu imprezy masowej 

oraz terenu wydarzenia po zakończeniu koncertów na terenie imprezy masowej.  

11. Na teren wydarzenia nie mają prawa wstępu osoby: 

• nieposiadające uprawnień opisanych w punkcie 6 niniejszego regulaminu, 

• znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. 

• odmawiające poddania się czynnościom sprawdzającym bezpieczeństwo, w tym przeglądania 

odzieży/bagażu.  

12. Osoby uczestniczące w wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument 

potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe 



zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument 

stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość 

zaopatrzony w wizerunek twarzy.  

13. Służby porządkowe i informacyjne przy wejściu na teren wydarzenia, mogą zażądać od osoby 

wchodzącej na teren wydarzenia okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

14. Wstęp na wydarzenie osoby małoletniej do 16 roku życia następuje wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na wydarzenie,  

o których mowa w pkt. 6. Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia nie będące pod opieką osoby 

pełnoletniej na wydarzeniu powinny mieć pisemną zgodę na uczestnictwo w wydarzeniu. W 

przypadku wstępu na wydarzenie osoby od 10 do 16 roku życia, Służby porządkowe i 

informacyjne mają obowiązek zweryfikować uprawnienia osoby małoletniej do posługiwania się 

biletem/karnetem oznaczonym jako JUNIOR. 

15. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu 

wydarzenia kulturalnego i regulaminu terenu oraz regulaminu imprezy masowej, na którym 

odbywa się wydarzenie. 

16. „Służby porządkowe i informacyjne”  uprawnione są do: 

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu,  

a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu 

na którym odbywa się wydarzenie, 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w wydarzeniu, w przypadku 

podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie,  

na którym odbywa się wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,  

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem wydarzenia kulturalnego lub regulaminem 

terenu, na którym odbywa się wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – 

wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się wydarzenie, 

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 

dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 

17. Czynności podejmowane przez służby porządkowe i informacyjne, powinny być wykonywane 

w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, 

w stosunku do której zostały podjęte. 

18. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

19. Na terenie, na którym odbywa się wydarzenie zabrania się:  

a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 

alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, 

miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników 

laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich 

im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich 

przedmiotów o ostrym zakończeniu, 



b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego,  

a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania bez zgody organizatora,  

c) wnoszenia i posiadania zwierząt,  

d) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 

zarobkowej, 

e) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu”, „Miejsce 

Niedostępne”, oddzielonych w widoczny sposób od pozostałych części obiektu poprzez 

zastosowanie ogrodzeń tymczasowych, taśm ostrzegawczych, itp. (np: pomieszczeń 

służbowych, elementów konstrukcyjnych instalacji zlokalizowanych na terenie objętym 

organizowanym wydarzeniem, pomieszczeń dla artystów (garderób), niesprzedawanych 

miejsc na sektorach, itp.), 

f) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,  

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 

h) rzucania jakimikolwiek przedmiotami. 

20. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: 

1) odmówienia wstępu na wydarzenie oraz uczestniczenia w nim: 

a)  osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową 

lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 

masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem 

wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, 

wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy, 

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 16 Regulaminu. 

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, 

zgodnie z Regulaminem jest zabronione, 

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

f) osobom nie posiadającym dokumentu określonego w pkt 6 Regulaminu, 

2) usunięcia z terenu, na którym odbywa się wydarzenie, osób o których mowa w ust. 1),  

3) usunięcia z terenu, na którym odbywa się wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem 

zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem 

terenu, na którym odbywa się wydarzenie. 

21. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa 

odmówiono wstępu na wydarzenie lub zostały zobowiązane do opuszczenia jego terenu, nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny 

biletu. 

22. Wszystkie osoby, które uczestniczą w wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń służb 

porządkowych i informacyjnych.  

23. Na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe,  

a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków. 



24. Na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający 

na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu trwania wydarzenia, 

a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących. 

25. Koncerty odbywające się w ramach wydarzenia będą rejestrowane w formacie audio/video.  

Uczestnictwo w koncertach oraz przebywanie na terenie Festiwalu jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji 

telewizyjnej i fotograficznej, w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych 

i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju 

nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych) 

oraz w transmisji live z wydarzenia. Każdy uczestnik akceptując regulamin zgadza się na udział 

w rejestracji materiałów filmowych w roli wolontariusza-tancerza. Uzyskane filmy pozostaną 

do dyspozycji Organizatora i będą służyły promocji wydarzenia.  

26. Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio wideo) 

oraz utrwalania techniką fotografii cyfrowej lub analogowej całych koncertów lub ich obszernych 

fragmentów w celach jakiejkolwiek publicznej publikacji (rozpowszechniania niezgodnego 

z prawem) dowolną techniką lub za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności poprzez 

sieć Internet tj. np. na stronach internetowych  www.youtube.com,   www.facebook.com,  

www.twitter.com i innych lub aplikacji internetowych bez pisemnej zgody Organizatora 

Festiwalu.  

27. Na terenie pola namiotowego znajdującego się na terenie wydarzenia obowiązują następujące 

zasady:  

a) Pole Namiotowe jest częścią ceny karnetu 3-dniowego. Przebywających na polu namiotowym 

obowiązują odpłatne karnety i opaski. Opaski nie podlegają wymianie, 

b) Na teren Pola Namiotowego prawo wstępu mają: 

• wszystkie osoby posiadające karnety na pole namiotowe i odpowiednie opaski, wydane  

na podstawie zakupionego karnetu i założone na nadgarstku 

• członkowie zespołów, którzy występują na scenie, ale tylko pod warunkiem posiadania 

odpowiedniej opaski na nadgarstku 

c) Na teren Pola Namiotowego nie mają prawa wstępu osoby, które zakupiły bilet 

jednodniowy bądź nie posiadają karnetu lub stosownej opaski  

d) Pole Namiotowe nie przyjmuje przyczep campingowych i kamperów, przyjmuje wyłącznie 

namioty i koce.  

e) Dla przyczep campingowych i kamperów Zarządca terenu przygotował wydzieloną strefę  

w sąsiedztwie pola namiotowego.  

- Osoby, które chcą skorzystać z strefy dla przyczep campingowych i kamperów zobowiązane 

są do wykupienia pola kamperowego na cały okres trwania wydarzenia.  

- Pojazd nie może opuszczać strefy dla przyczep campingowych i kamperów przez cały okres 

trwania wydarzenia. 

- Uczestnik pola kamperowego musi zakupić u zarządcy terenu miejsce parkingowe w strefie 

dla przyczep campingowych i kamperów  oraz karnet na wydarzenie. 

- Skorzystanie z strefy dla przyczep campingowych i kamperów należy uprzednio zgłosić 

telefonicznie u zarządcy terenu w celu rezerwacji miejsca pod numerem telefonu:  

728 872 731 



- w celu zakupienia karnetów na wydarzenia korzystający z strefy dla przyczep campingowych 

i kamperów powinien karnet nabyć bezpośrednio na miejscu lub wcześniej za pośrednictwem 

strony www.bilety24.pl 

f)  Na Pole Namiotowe nie mają prawa wjazdu pojazdy mechaniczne z wyłączeniem pojazdów służb 

organizatora.  

g) Dla samochodów uczestników wydarzenia organizator wyznaczył parking poza terenem. 

h) Dla motocykli  przygotowany jest parking przy Szkole Podstawowej w Cieszanowie. 

i) Dodatkowo na wyznaczonym terenie pola namiotowego znajdującego się na terenie wydarzenia 

zabrania się: 

• palenia ognisk, 

• grillowania, 

• używania otwartego ognia w namiotach, 

• używania butli gazowych, 

• dewastowania infrastruktury terenu i ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń, 

• zakłócania porządku, 

• zaśmiecania terenu, 

• wnoszenie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników 

(w tym m.in. broń palna, petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże, gazy pieprzowe). 

• wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, 

• wprowadzania zwierząt, 

• prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej  

i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora, 

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami. 

j) Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty; nie będzie 

możliwości  deponowania wartościowych przedmiotów. 

k) Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. 

l) Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń przedstawiciela Organizatora  

i Służb porządkowych i informacyjnych, działających w imieniu Organizatora. 

m) Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren wydarzenia 

kulturalnego bez możliwości powrotu lub przekazane Policji. 

28. Na terenie Kąpieliska (akwen wodny) znajdującego się na terenie Przygranicznego Centrum 

Kultury i Sportu „Wędrowiec” obowiązują zasady wyznaczone przez Zarządcę terenu. 

Dodatkowo, zabrania się wstępu do wody osobom opisanym w punkcie 11 niniejszego 

Regulaminu. Dodatkowo, zakaz wstępu na teren akwenu wodnego obowiązuje wszystkich 

uczestników wydarzenia po godzinie 20:00, a także bez obecności uprawnionego Ratownika. 

Złamanie zakazu wiąże się z nałożeniem kary na uczestnika wydarzenia w postaci wydalenia z 

terenu wydarzenia. 

29. Przebywanie na terenie wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.  

30. Regulamin jest dostępny przy wejściach na teren wydarzenia.  

 

 

Klauzula informacyjna RODO  

Klauzula informacyjna dotycząca wydarzenia pn. CIESZFANÓW FESTIWAL realizowanego przez 

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w dniach 18-20 sierpnia 2022 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu  
w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z 
Administratorem pisząc na adres: dyrektor@ckis.cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 
166311095. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego 
przez niego inspektora ochrony danych: Janusz Warcaba, pisząc na adres: iod@cieszanow.pl lub 
telefonując pod numer: 166311118 

2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 
w następujących celach: związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, związanych z 
dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, 
wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: niezbędność do wykonania umowy 
lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na 
nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 
oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas 
obligować do przetwarzania danych przez określny czas, okres, który jest niezbędny do obrony 
naszych interesów. 

6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w 
przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy 
też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan 
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 
przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 
zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

8. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 
 

Krystian Naparty 

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu 

w Cieszanowie 


