
 

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu Projekt: Lato  

I. Postanowienia wstępne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu Projekt: Lato 2021. 

2. Organizatorem wydarzenia Projekt: Lato jest Fundacja Liberte!, ul. 

Zaolziańska 63, 93 – 539 Łódź, Polska, NIP: 7292626565, KRS: 

0000284368. 

3. Główna lokalizacja projektu to: 6. Dzielnica, ul. Piotrkowska 102, 90 – 

004, Łódź. 

4. Lokal festiwalowy będzie na bieżąco przygotowany do wypełnienia 

wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury 

związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, takimi jak m.in. zasady 

dezynfekcji, wpuszczanie określonej ilości osób, odpowiednie 

rozstawienie miejsc siedzących - zgodnie z najbardziej aktualną wersją 

wytycznych wskazanych na stronie Ministerstwa.  

II. Zasady uczestnictwa  w wydarzeniu Projekt: Lato 2021 cz. I 

1. Udział w wydarzeniu Projekt: Lato 2021 2020 jest bezpłatny, bezpłatne 

wejściówki odbierane są przy wejściu na teren wydarzenia.  

2. Informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: 

www.szostadzielnica.pl oraz na wydarzeniu głównym fb: 6dzielnica 

3.  Liczba miejsc na poszczególnych wydarzeniach w ramach festiwalu jest 

ograniczona przepisami bezpieczeństwa związanymi z przeciwdziałaniem 

Covid-19 oraz możliwościami przestrzennymi lokalu 6. Dzielnica. O 

wydaniu wejściówki oraz możliwości wejścia na teren wydarzenia 

każdorazowo decydować będzie „Koordynator ds. przeciwdziałania 

COVID- 19” ze strony organizatora we współpracy z „Koordynatorem ds. 



 

 

kontroli liczby osób” w zależności od charakteru wydarzenia i 

odpowiedniego rozstawienia miejsc siedzących w lokalu.  

4. Każde wydarzenie będzie nagrywane i będzie możliwość obejrzenia go 

również online. Nagranie będą dostępne na stronie: 

https://www.instagram.com/6dzielnica/ lub 

https://www.facebook.com/6dzielnica/ 

5. Zasady uczestnictwa będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z 

wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury związanymi z 

przeciwdziałaniem Covid-19.  

III. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu Projekt: Lato 2021 cz. II 

1. Uczestnicy zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego zachowania 

podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania 

kroków i zachowania, które mogą przeszkodzić w prowadzeniu spotkań, 

dyskusji oraz koncertów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia 

z wydarzenia osób, których zachowanie według Organizatora 

uniemożliwia harmonijne prowadzenie wydarzenia i stanowi przeszkodę 

dla innych uczestników oraz bezpieczeństwa imprezy. 

2. Ewentualny dojazd i zakwaterowanie pozostają w gestii uczestników. 

3. Uczestnicy wydarzenia wraz z odbiorem bezpłatnej wejściówki udzielą 

zgody na wykorzystanie ich wizerunku, jako uczestników wydarzenia na 

fotografiach oraz filmach realizowanych w czasie w wydarzenia Projekt: 

Lato 2021 dla potrzeb Organizatora oraz partnerów wydarzenia. 

4. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie 

imprezy z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem 

zakupionego w wyznaczonych punktach w miejscu organizacji wydarzeń) 

oraz środków odurzających. 



 

 

5. Uczestnictwo przyznawane jest personalnie i nie można odstąpić miejsca 

na imprezie innej osobie bez zgody Organizatora. 

IV. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Program wydarzenia może ulec zmianie w trakcie przygotowań, 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części elementów 

programu. 

2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego 

uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy uczestnikom, u 

których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych 

zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić 

zagrożenie dla innych uczestników. 

4. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości wstępu na wszystkie 

wydarzenia podczas wydarzenia z racji na wielkość poszczególnych 

pomieszczeń 6. Dzielnicy oraz przepisów anty-epidemicznych. 

Decydować będzie kolejność przychodzenia uczestników na miejsce, w 

którym odbędzie się dane wydarzenie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniu bez 

podania przyczyny. 

 
 


