REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERTACH
ORAZ REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W SEZONIE ARTYSTYCZNYM
W PRANIU 2021
1.

Zgodnie z wytycznymi MKDNiS oraz GIS w koncertach może wziąć udział do 250 widzów nie
licząc osób zaszczepionych. Widzowie nie mogą być wedle swojej najlepszej wiedzy zakażeni
wirusem covid-19, przebywać na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym co
potwierdzają wypełniając formularz rezerwacji. Gdyby do czasu koncertu uległo to zmianie,
wystąpiły objawy choroby czy ryzyko zakażenia, prosimy o rezygnację z udziału i przesłanie
informacji do organizatora.

2.

Bilety na koncerty sobotnie można zarezerwować pod warunkiem ich odbioru najpóźniej dzień
przed koncertem do godz. 17.00. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana. Sprzedaż
biletów zarezerwowanych na koncerty niedzielne odbywa się bezpośrednio przed
wydarzeniem.

3.

Rezerwacja biletów jest możliwa wyłącznie mailowo na podstawie wypełnionego formularza
dostępnego w zakładce „Sezon kulturalny”. Wypełniony formularz (nie musi zawierać
zeskanowanego podpisu) należy przesłać na adres: pranie.koncerty@gmail.com

4.

Dane przekazane w formularzu będą przechowywane do 2 tygodni po koncercie i mogą być
udostępnione GIS w razie zaistnienia takiej potrzeby. Odesłanie formularza oznacza zgodę na
dysponowanie danymi w celu obsługi rezerwacji oraz w zakresie realizacji obostrzeń związanych
z pandemią.

5.

Rezerwacja jest ważna od momentu otrzymania mailowo jej potwierdzenia. Wydruk
potwierdzenia (bądź dostęp elektroniczny na ekranie smartfona lub tabletu) prosimy okazać przy
odbiorze biletu.

6.

Bilety będą dostępne do odbioru w kasie muzeum od 1 lipca. Płatność jest możliwa wyłącznie
gotówką.

7.

Na koncerty sobotnie nie ma biletów zniżkowych. Natomiast na koncerty niedzielne bilety
ulgowe przysługują osobom nieletnim do 18 roku życia oraz niepełnosprawnym bez względu na
wiek wraz z opiekunami (maksymalnie jeden opiekun na jedno dziecko lub osobę
niepełnosprawną).

8.

W dniu koncertu pozostałe bilety będą sprzedawane w kasie muzeum bez możliwości
wcześniejszej rezerwacji. Przy zakupie będzie konieczne wypełnienie formularza ze zgodą na
udostępnienie danych osobowych oraz oświadczeniem o stanie zdrowia.

9.

Zgodnie z przepisami wstęp na koncert jest możliwy tylko z założoną osłoną ust i nosa mimo, że
odbywa się on w plenerze. Dotyczy to również osób zaszczepionych. Prosimy o skorzystanie
przed zajęciem miejsc z dostępnych na terenie muzeum środków do dezynfekcji rąk oraz o
utrzymywanie zalecanego 1,5 metrowego dystansu od innych osób, w tym od występujących
artystów. Z powodu epidemii nie będzie możliwy kontakt z artystami po koncercie i zbieranie
autografów, chyba że występujący zdecydują inaczej.

10. Wobec ograniczonej ilości widzów nie ma potrzeby przyjeżdżania na koncert z wyprzedzeniem w
celu zajęcia miejsc. Widzowie będą wpuszczani na teren muzeum na pół godziny przed
koncertem. Będzie można zajmować tylko miejsca oznaczone kolorowymi punktami.

11. Na teren muzeum, także w czasie koncertów nie można wprowadzać psów.
12. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1,
12-220 Ruciane-Nida zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury Powiatu Pisz. W Muzeum jest
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod
numerem +48 87 425 62 48 lub mailowo: muzeumpranie@neostrada.pl.
13. Warunkiem uczestnictwa w koncertach jest zapoznanie się i przestrzeganie zapisów niniejszego
regulaminu.

