
 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZ I WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ DELIVIE 

I. O FUNDACJI DELIVIE 

1. W Fundacji Delivie prowadzimy społecznie użyteczną działalność na rzecz ogółu społeczeństwa  

w sferze szeroko rozumianej kultury, oświaty i sztuki, w tym w szczególności KULTURY MUZYCZNEJ, 

rozwoju i wspierania społeczności lokalnej i młodzieży, promocji muzyki i zwiększania świadomości 

kulturowej obywateli, WSPIERANIA TALENTU, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży 

uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych ARTYSTÓW muzyków. 

2. Fundacja Delivie ma siedzibę w Reńskiej Wsi przy ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś 

(„Siedziba”) i jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji zawodowych i społecznych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000874243 (dalej: „Fundacja Delivie” lub ”Fundacja”).  

3. Kontakt do nas:  +48 600 429 544, e-mail: kontakt@fundacja-delivie.com. 

4.  

II. O WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH 

1. Fundacja organizuje cykliczne imprezy i wydarzenia artystyczne („Wydarzenia”), które są miejscem 

muzycznych spotkań artystów z różnych dziedzin, m.in.  muzyków, poetów, aktorów, podróżników oraz 

naszych Gości - entuzjastów kultury i sztuki. 

2. Wydarzenia organizowane są w naszej Siedzibie.  

3. W wydarzeniu w charakterze wykonawców biorą udział zaproszeni Artyści z różnych dziedzin (m.in. 

muzycy, poeci, aktorzy). Fundacja nie gwarantuje udziału konkretnych Artystów w Wydarzeniu. 

4. Program artystyczny Wydarzenia jest ustalany przez Fundację i może ulegać zmianom (także w dniu 

Wydarzenia). 

5. Ten dokument („Regulamin”) określa zasady udziału w naszych Wydarzeniach.   

6. Regulamin dostępny jest do wglądu w każdej chwili na terenie Siedziby, także  trakcie Wydarzeń oraz 

na naszej stronie internetowej: fundacja-delivie.com. 

 

III. O NASZYCH GOŚCIACH 
1. Zapraszamy naszych Gości do udziału w Wydarzeniu. Uczestnictwo w wydarzeniu jest całkowicie 

bezpłatne. 

2. W Wydarzeniu może uczestniczyć każdy, kto otrzymał od Fundacji imienne zaproszenie („Gość”). 

Przekazanie zaproszenia innej osobie możliwe jest wyłącznie za zgodą Zarządu Fundacji. Zgoda taka 

jest przekazywana w tej samej formie co zaproszenie.  

3. W zaproszeniu wskazana jest data i godzina rozpoczęcia Wydarzenia. Prosimy Gości o przybycie co 

najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Wydarzenia. Przybycie po rozpoczęciu Wydarzenia może 

skutkować brakiem możliwości dołączenia do Wydarzenia do przerwy, jeśli jest przewidziana. 

4. Udział w Wydarzeniu jest zupełnie dobrowolny i oznacza akceptację wszystkich zasad określonych  

w Regulaminie i zobowiązanie do ich przestrzegania. 

 

III. O BEZPIECZEŃSTWIE 

1. Dla ochrony i bezpieczeństwa wszystkich uczestników Wydarzenia, każdy Gość jest zobowiązany 

stosować się do zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP, przeciwpożarowych (w tym regulaminu 

korzystania  budynku w którym odbywa się Wydarzenie) oraz obowiązujących przepisów prawa 

mających odniesienie do Wydarzenia jako imprezy artystycznej, a także wskazówek i poleceń obsługi 

Wydarzenia. 

2. Nie jest dozwolone: 

a. wnoszenie na teren Wydarzenia przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla innych, 

b. wnoszenie na teren Wydarzenia napojów alkoholowych, środków odurzających, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

c. spożywanie jedzenia i/lub picie napojów poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

d. wprowadzanie na teren Wydarzenia zwierząt. 

3. Osoby niestosujące się do Regulaminu lub powodujące zagrożenie dla innych osób, mogą zostać 

poproszone o opuszczenie Siedziny i terenu Wydarzenia. 

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie 

Wydarzenia bez dozoru właściciela, a także przedmioty zostawione w szatni. 

5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu, poza tymi które zaistniały z 

wyłącznej winy Fundacji. 

 

 

 

 



 

IV. O BEZPIECZEŃSTWIE EPIDEMIOLOGICZNYM 

1. Mając na uwadze zdrowie wszystkich Gości i wytyczne sanitarne, prosimy Gości o podanie swoich 

danych kontaktowych (imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu) oraz złożenie oświadczenia o swoim 

stanie zdrowia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie 

Epidemiologiczne”). Przekazanie tych danych oraz wypełnionego i podpisanego Oświadczenia 

Epidemiologicznego jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Wydarzeniu.  

2. Dane zawarte w Oświadczeniu Epidemiologicznym będą przechowywane przez Fundację przez  

2 tygodnie od dnia Wydarzenia, którego dotyczy i mogą być przekazywane Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu, właściwemu miejscowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz 

służbom porządkowym. 

3. Zabroniony jest udział w Wydarzeniu osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem 

epidemiologicznym lub mającym objawy charakterystyczne dla zakażenia SARS-CoV-2 (gorączka, 

kaszel, duszności). Zastrzegamy możliwość nie wpuszczenia lub wyproszenia osoby z w/w objawami 

chorobowymi. 

4. Każdy z Gości uczestniczących w Wydarzeniu ma obowiązek zastosowania się do obowiązujących 

wymogów sanitarnych, w tym w szczególności do obowiązku zakrywania ust i nosa przez cały okres 

przebywania na terenie Wydarzenia oraz częstego mycia i dezynfekowania rąk.  

5. Goście zobowiązani są do samodzielnego zapewnienia sobie odpowiednich środków ochrony osobistej. 

6. Każdego przybywającego na Wydarzenie Gościa:  

a. prosimy o oczekiwanie w kolejce do wejścia  na teren Wydarzenia, w kolejce do szatni czy toalety z 

zachowaniem min. 1.5-metrowej odległości od pozostałych uczestników Wydarzenia, 

b. po wejściu na teren Wydarzenia - zdezynfekowanie dłoni płynem do dezynfekcji oraz zakrycie ust i 

nosa. 

 

V. O REJESTROWANIU WYDARZENIA 
1. Informujemy, że Fundacja i/lub upoważnione przez nas osoby będą utrwalać przebieg Wydarzenia  

w formie zapisu fotograficznego i/ lub filmowego, w szczególności w celach dokumentacyjnych, 

archiwizacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz w celach należytego wykonania zadań 

statutowych Fundacji oraz obowiązków prawnych i umownych. 

2. W celu umożliwienia wykonania zdjęć zbliżeń prosimy Gości o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

fotografii i filmów zawierających wizerunek Gościa na cele opisane w punkcie powyżej  według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu („Zgoda”). Przekazanie tych danych oraz 

wypełnionej i podpisanej  Zgody jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Wydarzeniu.  

3. Udział w Wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Gościa zgody na utrwalanie w trakcie Wydarzenia (od 

momentu wejścia na teren miejsca, gdzie odbywa się Wydarzenie, do momentu jego opuszczenia) oraz 

na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku w formie zapisu fotograficznego i/lub 

filmowego na cele wskazane w pkt 1 powyżej, w szczególności na publikację fotografii i/lub filmów 

zawierających wizerunek na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Fundacji oraz  

w innych mediach i serwisach cyfrowych (w tym także w formie transmisji na żywo), z których korzysta 

Fundacja, a także w drukowanych i cyfrowych materiałach promocyjnych Fundacji, a także oznacza 

zgodę na przetwarzanie wizerunku jako danych osobowych na te cele.  

4. W trakcie Wydarzenia nie wolno bez wiedzy i zgody Fundacji wykonywać zdjęć, nagrywać filmów, 

rejestrować dźwięku, a także utrwalać przebiegu Wydarzenia w jakiejkolwiek innej formie lub 

transmitować Wydarzenia. 

5. Używanie telefonów komórkowych, tabletów oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń 

artystycznych jest zabronione. 

 

VI. O WSPIERANIU KULTURY I NASZEJ DZIAŁALNOŚCI 
1. W trakcie Wydarzenia każdy Gość, któremu bliska jest kultura, ma możliwość dokonania darowizny na 

cele Fundacji do „muzycznych skarbonek”, które zostaną zamieszczone na terenie Wydarzenia. Środki 

te zostaną przeznaczone na wspieranie rozwoju młodych polskich Artystów i inne cele statutowe 

Fundacji.  

2. Każdy ma możliwość zostania mecenasem sztuki i kultury wspierając naszą działalności i młodych 

Artystów poprzez dokonanie dobrowolnej wpłaty na nasze cele statutowe na konto Fundacji o numerze: 

36 1090 2053 0000 0001 4749 2140. 

3. Dziękujemy. 

 

 
 

Życzymy niezapomnianych muzycznych doznań i dobrego czasu z Nami! 

Zespół  Fundacji Delivie 

 

 


