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Regulamin „Silent Disco” (zwanego dalej: imprezą) organizowanej przez Centrum Kultury Victoria w 

Gliwicach, w dniu 30 kwietnia 2022 r., w Ruinach Teatru Victoria w Gliwicach. 

 

1. Przed udziałem w imprezie każdy uczestnik powinien zapoznać się z pełną treścią regulaminu. Wpisanie się 

na listę uczestników oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu oraz jego przestrzeganie.  

 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w czasie trwania imprezy, przed wejściem na teren Ruin 

Teatru Victoria oraz na stronie www.ckvictoria.pl. 

 

3. Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice. 

 

4. Wykonawcą imprezy jest Lucas Silent Disco (TGS Polska Tomasz Zawistowski). 

 

5. Ze względu na zabytkowy charakter miejsca imprezy, uczestnicy są zobowiązani do traktowania miejsca 

imprezy z należytym szacunkiem oraz zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować uszczerbek, 

uszkodzenie i zniszczenie obiektu. 

 

6. Uczestników imprezy zobowiązuje się do dezynfekcji rąk oraz  samodzielnego wpisania się na listę 

uczestników przed uczestnictwem w imprezie. 

 

7. Każda osoba, która chce wziąć udział w imprezie jest zobowiązana do okazania ważnego dokumentu ze 

zdjęciem oraz wypełnienia oświadczenia przygotowanego przez organizatora, dotyczącego 

odpowiedzialności materialnej za udostępnione słuchawki Silent Disco (zwane dalej: 

słuchawki).Oświadczenie, o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

8.  Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za wypożyczone mu słuchawki niezbędne do uczestnictwa w 

imprezie.  

 

9. Słuchawki zostały poddane kompletnej dezynfekcji. Ze względów higienicznych zakazuje się przekazywania 

słuchawek innym osobom uczestniczącym w imprezie. 

 

10. Ze względu na ograniczoną liczbę słuchawek w imprezie jednorazowo może wziąć udział 200 osób. Rotacja 

uczestników następuje jedynie wtedy, gdy uczestnik zdecyduje się oddać słuchawki i przekazać je do 

dezynfekcji, tak, aby kolejna osoba mogła bezpiecznie wziąć udział w imprezie. 

 

11. Osoba pobierająca słuchawki zobowiązana jest sprawdzić ich stan techniczny przy odbiorze. Wszystkie 

pobrane słuchawki uważa się za sprawne w momencie ich pobrania. 

 

12. Koszty zagubień lub zniszczeń słuchawek określa poniższy cennik. Uczestnik w przypadku dokonania szkody  

zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o zaistniałej sytuacji (oraz spisaniu stosownego 

oświadczenia?), a następnie pokrycia następujących  kosztów: 

• Zagubienie lub świadome, trwałe, całkowite, uniemożliwiające naprawę czy wymianę komponentu, 
zniszczenie słuchawek - 200,00 zł brutto/ za sztukę. 

• Pozostałe, częściowe, usuwalne, zniszczenia poszczególnego komponentu - 50,00 zł brutto/ za sztukę 
• Zagubienie gąbki na słuchawce - 5,00 zł brutto/za sztukę. 
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13.  Zakazuje się oddalania ze słuchawkami na dystans większy niż ok. 100 m od punktu wydawania, opuszczania 

wydzielonego terenu imprezy oraz mieszania się z osobami postronnymi, przy czym wyznaczonym terenem 

imprezy, po którym uczestnik może poruszać się w słuchawkach jest główna sala Ruin Teatru Victoria oraz 

taras, na którym będzie przygotowana strefa gastronomiczna. 

 

14. Uczestnicy mogą w trakcie imprezy korzystać ze strefy gastronomicznej z zachowaniem szczególnej 

ostrożności wobec pozostałych uczestników oraz słuchawek wydanych przez Wykonawcę. 

 

15. W przypadku załamania pogody (deszcz, burza) uczestnik zobowiązany jest do ściągnięcia słuchawek i 
ochrony ich przed wodą. 
 

16. Oddanie słuchawek przez uczestnika do Wykonawcy imprezy jest jednoznaczne z zakończeniem przez niego 
udziału w imprezie. W takim przypadku organizator ma prawo przekazać słuchawki kolejnej osobie w celu 
wzięcia udziału w imprezie. 
 

17. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających (lub innych substancji), agresywne, 
niekulturalne, zagrażające życiu i bezpieczeństwu innych osób mogą uzyskać odmowę udziału w imprezie. 
Wykluczone z uczestnictwa zostaną również osoby posiadające przy sobie:  
 

 broń palną, noże lub inne niebezpieczne narzędzia;  

 materiały łatwopalne i wybuchowe, race, petardy i inne;  

 alkohol i inne substancje odurzające.  
 

18. W trakcie imprezy uczestnicy zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń 
Organizatora i Wykonawcy wydarzenia. 
 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, jak również do przerwania imprezy w 
przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu uczestników oraz zdarzeń o znamionach 
siły wyższej. 
 

20. Za bezpieczeństwo uczestników podczas trwania imprezy odpowiada Organizator. Osoby poniżej 13 roku 
życia powinny być pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego).  
 

21. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnik oświadcza, iż posiada pełną zdolność psychofizyczną 
do uczestnictwa w nim, nie cierpi na choroby o podłożu neurologicznym (w szczególności padaczka, choroby 
błędnika, zaburzenia słuchu i inne choroby uaktywniające się pod wpływem głośnej muzyki i kolorowych, 
pulsujących świateł) oraz uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność związaną z powyższym. 
 

22. Organizator oświadcza, że przebieg imprezy będzie utrwalony w postaci fotograficznej, audiowizualnej oraz 
w postaci całościowej relacji z imprezy w celach promocyjnych. Materiały mogą zostać opublikowane na 
stronie internetowej, social mediach Centrum Kultury Victoria oraz w sprawozdaniach dla Urzędu 
Miejskiego. Wybrane materiały mogą również zostać przekazane Wykonawcy. 
 

23. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, 
zarejestrowanego podczas imprezy przez Wykonawcę i Organizatora dla celów marketingowych. Zgoda 
udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również 
rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania 
materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy. 
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Załącznik nr 1. 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
Imię……………………………     Oznaczenie urządzenia……………………………………… 
Nazwisko ……………………………………. 
Nr telefonu …………………………………. 
 
Oświadczam, że przyjęte przeze mnie Słuchawki są w stanie technicznym niebudzącym moich wątpliwości. 
Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Imprezy, w tym części odnoszącej się do materialnej 
odpowiedzialności za powierzony mi sprzęt. 
 
…………………………………………………………….. 
Podpis Uczestnika 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TGS Polska Tomasz Zawistowski, ul. Słowackiego 15, 87-140 Chełmża (dalej jako 

Administrator). 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o użyczenie słuchawek  w ramach imprezy Silent Disco. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem konieczności zabezpieczenia roszczeń i przekazania ich 

podmiotom uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania imprezy lub do zakończenia czynności związanych z egzekwowaniem 

odpowiedzialności materialnej 

5. Posiada Pani/Pan:  

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, 

jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane 

przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

  


