REGULAMIN TEATRU MIEJSKIEGO W JAWORZE
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Goście Teatru Miejskiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez organizowanych w Teatrze
Miejskim.
Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Teatru Miejskiego.
Wstęp na widownię Teatru Miejskiego jest możliwy za okazaniem ważnego biletu lub zaproszenia. Bilet
lub zaproszenie należy zachować do końca spektaklu / koncertu.
W przypadku imprez na które obowiązuje „wstęp wolny” organizator ma prawo do zamknięcia Teatru
Miejskiego i nie wpuszczania gości w momencie stwierdzenia, że brak jest już miejsc a dalszy napływ gości
może stwarzać niebezpieczeństwo.
Osoby małoletnie uczestniczą w spektaklach / koncertach lub innych wydarzeniach na wyłączną
odpowiedzialność osób dorosłych, które sprawują nad nimi pieczę.
Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy.
Wizerunek osób przebywających na terenie Teatru Miejskiego w trakcie imprezy może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
Podczas spektakli / koncertów i innych imprez organizowanych w Teatrze Miejskim zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody organizatora. (Ustawa o prawach
autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.),
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) spożywania alkoholu i palenia papierosów,
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu, uczestniczenie w imprezie.
e) wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów,
f) wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwu osób przebywających w teatrze.
Szatnia Teatru Miejskiego jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Jaworski Ośrodek Kultury nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.
Jaworski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy
wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Teatru Miejskiego oraz utracone na skutek kradzieży.
Po zakończeniu spektaklu Gość zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia widowni obowiązuje odszkodowanie
w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia widowni będą
zgłaszane na Policję.
Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz osoby
zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające
bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu nie będą wpuszczane na teren Teatru
Miejskiego mimo posiadania ważnego biletu wstępu.
Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb
porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte z terenu Teatru Miejskiego lub przekazane
Policji. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję
podejmuje przedstawiciel organizatora.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Jaworskiego Ośrodka Kultury.
Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do Dyrekcji Jaworskiego Ośrodka Kultury. W przypadku braku
możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez Sąd Rejonowy
właściwy dla siedziby JOK.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 r.

