
REGULAMIN KONCERTU CHARYTATYWNEGO 
„MUZYKA Z SERCA DO SERCA”

1. Organizatorem koncertu jest Fundacja Action Life.
2. Miejsce koncertu: Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79, 00-844 

Warszawa,
Termin: 25 stycznia 2022 roku, godzina 20:00
Liczba miejsc: 150

3. Cel imprezy: zebranie funduszy na leczenie guza mózgu u 7- letniej Agaty Kuberskiej w 
Stanach Zjednoczonych

4. Sprzedaż biletów rozpoczyna się 7 stycznia.
5. Bilety można nabyć drogą internetową przez stronę 

www.siepomaga.  pl/  koncertcharytatywny-muzykazsercadoserca   w skarbonce o nazwie: 
KONCERT CHARYTATYWNY „MUZYKA Z SERCA DO SERCA”.

6. Do zakupu biletu upoważnia wyłącznie wpłata na skarbonkę „KONCERT 
CHARYTATYWNY „MUZYKA Z SERCA DO SERCA”, wpłata na ogólną zbiórkę dla 
Agaty Kuberskiej na www.siepomaga.pl/  waleczna-agatka   nie gwarantują udziału w 
koncercie. Po dokonaniu wpłaty zostaje wysłane na e-maila podziękowanie z linkiem do 
pobrania biletu/zaproszenia.

7. Cena minimalna biletu to 30 zł za osobę. W związku z charakterem imprezy organizator 
zachęca do wyższych wpłat.

8. Wstęp na teren koncertu odbywa się za okazaniem biletu/zaproszenia.
9. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
10. Słuchacze przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w telefonach 

komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały 
dźwiękowe i świetlne.

11. Na terenie muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Szczególne zasady związane z udziałem w koncertach w okresie epidemii

12. W koncercie może wziąć udział osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19.
13. W koncercie może wziąć udział osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą

zarażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod 
nadzorem epidemiologicznym.

14. Po wejściu do obiektu należy:
1) bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ;
2) zdezynfekować ręce;
3) utrzymać bezpieczny dystans

15. Wszystkich słuchaczy dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach oraz zajmowani 
miejsc na widowni z zachowanie dystansu 1,5 metra, za wyjątkiem:
1) rodzica z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2) opiekuna z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem  o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie;
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

16. Należy stosować się do zaleceń obsługi widowni co do sposobu obsługi w kolejce przed 
wydarzeniem, a także podczas wpuszczania na widownię i ustalonego przez organizatora 
sposobu zajmowania miejsc, a także opuszczania widowni i kierowania się do oznaczonych 
wyjść z terenu koncertu.

17. Kupujący bilet na koncert wyraża zgodę:
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1) aby jego dane osobowe mogły być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią wywołaną 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
2) na udzielenie informacji o swoim stanie zdrowia w związku z epidemią wywołaną 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

18. Organizator  może uniemożliwić udział w koncercie osobie, która nie przestrzega 
regulaminu, jego zasad i wytycznych, a także w razie zachowywania się w sposób 
powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych słuchaczy.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienie wstępu na koncert w przypadkach 
uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także w razie stwierdzenia, że posiadacz biletu
jest w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków lub może być w posiadaniu 
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

20. Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie 

dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu 
ich na stronie internetowej organizatora.


