
Regulamin udziału w WYDARZENIU w trakcie pandemii COVID-19 PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady udziału w koncercie Havana d’Primera

2.Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

a)Organizator – Chagowska Productions Sp. z o.o. Sp.k.

b)Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego
Regulaminu.

c) Wydarzenie - koncert zespołu Havana d’Primera

2.Administratorem danych osobowych jest Chagowska Productions spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera
13/294, 01-793 Warszawa, zarejestrowana pod numerami NIP: 5252621566, REGON:
36176909200000.prowadząca serwis pod adresem: www.salsafestival.pl

Pełne informacje o polityce prywatności znajdują się na stronie internetowej
www.salsafestival.pl

§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem udziału jest:
a)rejestracja na wydarzenie  i opłacenie biletu;
b) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;
c)wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach
promocyjnych Organizatorów.

3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie
uczestnictwa klientów w Wydarzeniu, Uczestnik koncertu oświadcza, że wyraża
zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia,
zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z
powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na
miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika
Organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie.
Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z
Organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy
nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym
osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w
odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video,
gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do
promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi,
którą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w
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Practisie, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą
wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie
będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

4. Zakup Biletów:
1. Zakup biletów odbywa się przez formularz na stronie www.salsafestival.pl oraz na
miejscu wydarzenia w godzinach otwarcia biura eventu, o ile sprzedaż biletów nie zostanie
zakończona przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
2. Płatność przy sprzedaży online odbywa się bezgotówkowo, na miejscu wydarzenia
sprzedaż biletów odbywa się gotówkowo.
3. Godziny otwarcia biura wydarzenia będą podane na stronie internetowej
www.salsafestival.pl
4. Wszelkie informacje dotyczące zasad zwrotów, wymian oraz inne informacje dotyczące
biletów na koncert znajdują się w Warunkach Zakupu)

§ 3  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom oraz określenie
zasad panujących na terenie wydarzenia.

2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego
zabezpieczenia miejsca wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać
wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz
zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do
odszkodowania w przypadku, gdy nastąpi kradzież lub pozostawione na terenie
wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował
szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia mimo zaleceń ze strony
Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa akceptując regulamin podczas
rejestracji.

3. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone
przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. W tym szkody
fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi
przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Udział w koncercie jest odpłatny. Opłacenie wstępu nie jest jednak równoznaczne ze
skorzystaniem z usługi. Opłacenie wydarzenia, bez procedur formalnych nie będzie
kwalifikowało się do realizacji usługi, a pieniądze zostaną zwrócone. Procedury
formalne, bez których Organizator nie będzie mógł zrealizować usługi względem
Uczestnika to:

1. Akceptacja regulaminu
2. Akceptacja sposobu przetwarzania danych
3. Podpis pod oświadczeniem znajomości regulaminu oraz zasad

obowiązujących na Wydarzeniu
4. Zgoda na oświadczeniu dotyczącym publikowania wizerunku

5. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest traktowane jako akceptację postanowień
poniższego regulaminu.

6. Organizator informuje, że teren Wydarzenia jest monitorowany ze względów
bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie obiektu może być skrupulatnie
rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników i
pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja
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audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub
sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren Wydarzenia na wypadek
wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami.

7. Uczestnik wydarzenia jest świadomy możliwości zarażenia się wirusem COVID-19
oraz konsekwencji tego wynikających(pomimo zastosowania wszelkich środków
ostrożności).

8. Organizator zapewnia, że wszyscy pracownicy/obsługa eventu będzie posiadała
zabezpieczenia w postaci maseczek/przyłbic oraz będzie zobligowana do częstej
dezynfekcji rąk oraz miejsca, gdzie obsługuje się Uczestników Wydarzenia

9. Od Uczestników oraz obsługi wydarzenia jest wymagane wypełnienie
kwestionariusza zdrowia. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę zgodnie z
prawdą. Jeżeli stan zdrowia bądź kwestionariusz budzą podejrzenia zagrożenia
wobec innych Uczestników wydarzenia, Organizator może podjąć decyzję o
niewpuszczeniu takiej osoby na teren wydarzenia.

10. Od Uczestników oraz obsługi wydarzenia jest wymagana częsta dezynfekcja dłoni.
Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekujących na terenie wydarzenia .

11. Ilość osób przebywających na powierzchni wydarzenia jest ograniczona ze względu
na zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników. Ilość ta jest zgodna z zaleceniami
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego

12. Organizator lub pracownik eventu ma prawo wyprosić z sali lub odmówić wstępu na
sale osobie naruszającej zasady współżycia społecznego i nieprzestrzegającej
obostrzeń związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii lub zasad zawartych w
niniejszym regulaminie.

13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję,
a sprawca zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany zniszczonego mienia.

14. Zakaz wstępu na event dotyczy:
-osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje
psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne
niebezpieczne przedmioty oraz narzędzia.
-osób zachowujących się w sposób agresywny, odmawiających wylegitymowania się
wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku,
kiedy zachodzi podejrzenie, że mogą na teren obiektu wnosić wspomniane wyżej
przedmioty)

15. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice
16. W przypadku zauważenie pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie

Wydarzenia powinny
-natychmiast powiadomić Służby porządkowe
-unikać paniki
-stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów
-nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

Od Uczestników  Wydarzenia wymaga się:

1. Stosowania się do zaleceń Organizatora w kwestii zachowania bezpieczeństwa i zdrowia
podczas i po wydarzeniu.

2. Częstej dezynfekcji rąk.



3. Wyposażenia się w środki ochrony osobistej podczas wydarzenia osłaniającymi usta i nos
(maseczka/przyłbica)

4. Złożenia przez Uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na
wydarzenie lub wcześniej drogą online, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie
jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym wraz z podaniem wszelkich potrzebnych danych osobowych
(umożliwiając Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i
służbom porządkowym danych osobowych Uczestników wydarzenia w razie konieczności)

5. Częstego mierzenia temperatury.

6. Zachowywania bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) wszędzie, gdzie jest to możliwe- w
kolejkach do toalety, rejestracji, na korytarzach, innych miejscach mijania się Uczestników
wydarzenia.

7. Zadbania o higienę w jak najwyższy sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym
Uczestnikom wydarzenia.

8. Poinformowania Organizatora o ewentualnych sytuacjach, które mogą zagrażać
Uczestnikom eventu.

9. Uprasza się o nieuczestniczenie w wydarzeniu w wypadku pojawienia się niepokojących
objawów oraz o kontakt w tej sprawie z Organizatorem.

§ 4 INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo wydarzenia są zastrzeżone dla Organizatora.
2. Organizator WYDARZENIA  nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub

porzucone na terenie obiektu.
3. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz palenia.
4. Organizator WYDARZENIA  nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci

internetowej, za pośrednictwem, której kupujący składają zamówienia oraz za
wszelkie problemy wynikające z konfiguracji indywidualnej komputerów, przerw w
działaniu sieci lub innych niezależnych od Organizatora.

5. Organizator WYDARZENIA  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie wydarzenia.
Zmiany mogą dotyczyć lokalizacji wydarzenia, grafiku zajęć oraz listy zaproszonych
artystów.

7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania eventu, kiedy wystąpi taka
konieczność lub nie będzie możliwości przeprowadzenia wydarzenia w sposób
bezpieczny dla Uczestników.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu eventu Uczestnika, który
nie będzie zachowywał wymogów sanitarnych lub będzie zakłócał spokój podczas
wydarzenia.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za siły wyższe takie jak: warunki
atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający prace
montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń



dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania
władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i
przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.salsafestival.pl oraz w biurze
wydarzenia.

Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie www.salsafestival.pl

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki
sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne na stronie internetowej
www.salsafestival.pl TUTAJ
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Terms and conditions of the THE EVENT in connection with COVID-19 pandemic
situation :

§ 1 General

1. Terms and conditions define the rules of participating in the event.

2.Terms used in this document have the following meaning:

a)Organizer – Chagowska Productions Sp.  z o.o. Sp.k.

b)Participant – person who meets the conditions of § 2 of the regulations.

c) Event - concert of Havana d’Primera group

2.Data administrator of the event is CHAGOWSKA PRODUCTIONS SP. Z o.o. Sp.k with
registered office in Warsaw, Ludwika Rydygiera St. 13/294, 01-793 Warsaw, registered
under identification numbers NIP: 5252621566, REGON: 36176909 running the website at
www.salsafestival.pl

Full Privacy Policy is on the website

§ 2 RULES OF PARTICIPATION

1. It is allowed to participate in the event only for Participants who registered in
accordance with the Terms and Conditions.

2. To participate it is necessary:
A. register and pay the ticket,
B. complete a health statement questionnaire and declaration that the Participant is
aware of risks associated with the workshops that he/she is participating in.
C.accept the rules of Privacy Policy and consent to the processing of personal data
during registration.
D.consent to the free use of Participant’s image, recorded in the form of a
photograph or video, in media broadcasts and in promotional materials of
Organizers.

3. Due to the fact that an integral part of the service may also be the recording of
clients’ participation in the Event,  the Participant declares that he agrees to use his
image in the event of recording the course of the event, both in the form of a photo
and video, and will not claim any property rights because of their use. The Participant
will be informed each time a person recording a photo or video appears on the spot.
At Participant’s request, the Organizer will each time remove a photo or video on
which it turned out unfavorably. Photos will only be published by channels belonging
to or associated with the Organizer. If you do not agree to the recording of materials,
please do not pose and remove yourself from the space of the photo or video, and
inform the person producing the materials when it is created, so that they can react in
a timely manner in the case of e.g. group photos or video shots, where other
Participants would like to be captured. The materials are used for promotion and
marketing purposes, but are also repeatedly the subject of a service, which is the
recording of an event or an account of the participation of a given person / group of
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people in the Event, which is included in the service offer or offered in words. The
materials will not be used for commercial purposes and will not be passed on to third
parties. The materials will not be used and created contrary to the regulations in force
in Poland.

4. Ticket purchase:
Purchasing of the tickets is possible by completing the form on the website
www.salsafestival.pl or at the registration desk at the festival ( during the opening hours
unless the tickets are sold out before.

1. Online we accept the dotPay transactions, at the event desk it is only possible to pay
by cash.

2. Office hours will be announced on the website www.salsafestival.pl
3. All the other information you can find in the Terms and Conditions of purchasing the

tickets.

§ 3  SAFETY RULES

1. The regulations aim at the safety and health of Participants as well as defining the
rules of the event.

2. The Organizer informs that he will exercise all due diligence to ensure the maximum
security of the event venue. We warn you not to leave valuables unattended in order
to minimize the risk of theft and loss of them. The Participant declares that he will not
claim compensation in case of theft or items left at the event are damaged or lost
when he did not exercise due diligence to protect them (take them to the room),
despite the recommendations.The  Participant submits such a declaration by
accepting the regulations while making a registration for the event.

3. Each Participant declares that he/she is responsible for any damage caused by
him/her on the premises of the facility where the Event takes place. This includes
physical and material damage, for which he declares to be compensated in
accordance with the applicable provisions of the Civil Code..

4. Participation in the Event is chargeable. However, paying the admission fee is not
necessarily the same as taking advantage of the service. The payment of the event,
without formal procedures, will not qualify for the service and the money paid for
Event will be returned. Formal procedures, without which Organizer will not be able
to provide the service to  Participant are as follows:

- Acceptance of the regulations
- Acceptance of processing the data
- Signature of the statement of knowledge of the regulations and rules of the

Event
- Consent to a statement regarding the publication of an image

5. The registration for the event is treated as acceptance of the regulations.
6. The Organizer informs that the Event area is monitored for security reasons. Staying

on the venue may be recorded (audio and video) in order to ensure the safety of
Participants and employees by various means (smartphone, tablet, camera, audio

http://www.3citysocialexperience.pl
http://www.3citysocialexperience.pl
http://www.3citysocialexperience.pl


recording, telephone, etc.). This is to serve as evidence in case of any legal or
judicial disputes. The area of the Event is registered in case of any intrusion of
persons who are not our clients.

7. Participants are aware of the possible risk of being infected with COVID-19 and of all
the consequences involved (despite taking all the possible precautions).

8. Organizer assures that the whole event staff will have protection in the form of masks
/ helmets and will be obliged to frequently disinfect hands and the place where
Participants of the event are served.

9. Participants and the staff are obliged to complete a health questionnaire truthfully.
If the health condition or the questionnaire raise suspicions of a threat to other
Participants of the event, the Organizer may decide not to let such a person into the
event area.

10. Participants and staff are obliged to disinfect their hands often. Organizer provides
access to disinfectants.

11. The number of people is limited due to the health and safety of Participants. This
amount is in line with the recommendations of the Ministry of Culture and National
Heritage, the Ministry of Development and the Chief Sanitary Inspector.

12. Organizers of the event have the right to ask a person who violates the rules of social
coexistence and fails to comply with the security restrictions during a pandemic or the
rules contained in these regulations to leave the room or refuse entry to the room.

13. Any intentional damage will be reported to the police and the perpetrator will be
charged for the repair or replacement of the damaged property.

14. It is not allowed to entry the event for Participants:
-who bring intoxicants, alcohol, psychotropic substances, any weapons, pyrotechnic
or explosive products, possibly other dangerous objects and tools.
-behaving in an aggressive manner, refusing to identify themselves with a credible
document or to check luggage or clothing (if there is a suspicion that they may bring
the above-mentioned items to the premises)

15. Children and teenagers of the age below 18 must be looked after by parents or any
other adult safekeeping.

16. In case of appearance the appearance of a fire or any other danger it is necessary to:
-immediately notify the security services
-avoid panic
-follow the orders of the Security Service
–do not obstruct the access of emergency services

The Participants of the event are required to:

1. Comply with Organizer’s recommendations regarding safety and health during and
after the event.

2. Often disinfect hands.
3. Be prepared with personal protective equipment during the event to cover the mouth

and nose. (mask / helmet)
4. Submit a mandatory written declaration (entering the venue of the event or earlier

online) that to the best of their knowledge, they are not infected, are not in quarantine
or under epidemiological supervision, providing all the necessary personal data
enabling the Organizer to provide the Chief Sanitary Inspectorate and security
services with personal data of event Participants, if necessary.



5. Measure temperature often.
6. Keep the safe distance (min 1,5m) wherever it is possible, especially in the queues to

the toilets, the registration desk, halls and all the places where Participants pass
each other.

7. Take care of hygiene in the highest possible way to ensure the safety of yourself and
other Participants of the event.

8. Inform organizer about any dangerous or worrisome situations.
9. Not participate in the festival when there is any suspicion of being infected and

contact the organizer in that case.

§ 4 Other regulations:

1. All rights to the name and logo of the festival are reserved to the Organizer.
2. The Organizer is not responsible for items lost, abandoned or left at the venue.
3. Smoking is forbidden in the area of the event.
4. The Organizer is not responsible for the functioning of the Internet network and for

any problems resulting from the configuration of individual computers, network
interruptions or other issues beyond the The Organizer’s control which can affect the
possibility of problems with buying tickets online.

5. The Organizer has the right to make changes in the regulations if it is necessary.
6. The Organizer reserves the right to introduce changes to the programme of the

event. The changes may refer to the location, workshop schedule and the list of
invited artists.

7. The Organizer reserves the right also to cancel the festival if it is necessary or if it is
not possible to organize the event safely.

8. The Organizer reserves the right to remove a Participant who does not comply with
sanitary requirements or will disturb the peace during the course of the event.

9. The Organizer is not responsible for force majeure such as: weather conditions –
incl. heavy rainfall and gusty winds preventing the assembly of the scenes in
accordance with health and safety regulations, breakdowns or disruptions in the
operation of equipment supplying electricity, heat, light, military operations or actions
of state or local authorities in the formulation of policies, laws and regulations
affecting the performance of obligations.

10. Regulations are available on the website www.salsafestival.pl and at the event
office.

11. Regulations are valid since the time of announcing on the website
www.salsafestival.pl

12. In matters not covered by the Regulations, we follow the provisions of the Act on the
Provision of Electronic Services and the Civil Code.

13. In conjunction with European Union regulation about Privacy Policy we inform you
about processing of your personal data on website www.salsafestival.pl

.
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