
 

REGULAMIN WYDARZENIA PLENEROWEGO 

FABRYKA DŹWIĘKU 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem wydarzenia jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą przy Placu Wolności 1,  

41-300 Dąbrowa Górnicza (dalej PKZ). 

 

II. FORMUŁA WYDARZENIA 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 w godz. 15:00–18:00 na terenie Fabryki Pełnej 

Życia (plac asfaltowy), przy ulicy Kościuszki 3/101 w Dąbrowie Górniczej.  

2. W przypadku niekorzystnej pogody (np. deszcz, silny wiatr, grad) wydarzenie zostanie 

przeniesione do budynku PKZ. O zmianie Organizator poinformuje najpóźniej w dniu wydarzenia 

o godz. 13:00 na oficjalnej stronie Organizatora w serwisie Facebook. 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

4. Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców – rodzin z dziećmi, młodzieży, 

dorosłych i seniorów. 

5. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące objawów zakażenia 

koronawirusem COVID-19. 

6. Wydarzenie składa się z dwóch części – warsztatów tworzenia instrumentów oraz koncertu. 

7. Na warsztaty obowiązuje limit miejsc, nie prowadzimy wcześniejszych zapisów.   

8. Koncert wykonają pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie 

Górniczej. 

 

III. CHARAKTER I CEL WYDARZENIA 

Wydarzenie ma charakter edukacyjny i integracyjny. Jego celem jest przybliżenie mieszkańcom miasta 

postaci Michała Spisaka oraz uwrażliwienie dzieci i dorosłych na doświadczanie muzyki na żywo. 

Ponadto warsztaty budowania prostych instrumentów pozwolą uczestnikom stworzyć własne dźwięki 

i muzykę. 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury oraz działań marketingowych 

i archiwizacyjnych PKZ będzie dokumentować wydarzenie w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. 

foto, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w ww. dokumentacji. Może być on 

wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci 

WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Jeżeli uczestnik nie wyraża 

zgody na wykorzystanie wizerunku, powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wydarzenie zostanie zorganizowane z obowiązującymi wytycznymi dot. COVID-19, 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 


