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REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO KLUBU FORMATY 
obowiązuje od dnia 01.09.2020 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego przebywającego na terenie Wrocławskiego Klubu Formaty. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

- WKF – Wrocławski Klub Formaty; 

- sala – sala koncertowo-widowiskowa, sala lustrzana i/lub pracownia; 

- najemca – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej 

przeprowadzającą wydarzenie sceniczne, imprezę lub zajęcia; 

- wydarzenie – wydarzenie sceniczne, spektakl, koncert, impreza okolicznościowa; 

- zajęcia – zajęcia artystyczne lub inne dla dzieci, młodzieży, dorosłych; 

- uczestnicy – uczestnicy zajęć, osoby, które zapisały się na zajęcia w dziale programowania oraz 

opłaciły je zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz zgodnie z Regulaminem opłat za zajęcia. 

3. Pomieszczenia WKF przeznaczone są do prowadzenia działań zgodnie ze statutem. 

4. Pomieszczenia znajdujące się w obrębie WKF to m.in. sala koncertowo-widowiskowa, sala 

lustrzana/wielofunkcyjna, pracownia plastyczna, pracownia gitary, pracownia instrumentów 

klawiszowych, pracownia instrumentów perkusyjnych i pracownia wokalu, hol główny, a także 

przylegający do budynku parking niestrzeżony. 

5. Zabrania się wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju 

środków odurzających. 

6. Na terenie WKF zabrania się sprzedaży towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek 

pieniężnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań bez zgody dyrektora WKF. 

7. Na teren WKF zabrania się wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów 

(świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji 

żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia). 

8. Zabrania się palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych. 

9. Każdy znajdujący się na ternie WKF zobowiązany jest do: 

9.1. przestrzegania przepisów BHP i ppoż., 

9.2. dbania o sprzęt i wyposażenie wszystkich sal i pomieszczeń WKF 

9.3. dbania o czystość sal i pomieszczeń WKF 

9.4. przestrzegania niniejszego Regulaminu 

10. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz: 

10.1. siadania na krzesłach ułożonych w stos, 

10.2. spożywania napojów i posiłków, 

10.3. poruszania się oraz wprowadzania na teren WKF rolek, rowerów oraz hulajnóg, 

10.4. rejestrowania wydarzeń bez zgody organizatora, 

11. Uczestnicy zajęć odbywających się na terenie WKF zobowiązani są ponadto do: 

11.1. punktualnego przychodzenia na zajęcia, 

11.2. przestrzegania zapisów Regulaminu, w tym terminowego wnoszenia opłat za zajęcia. 

12. Parking niestrzeżony czynny jest w godzinach działalności WKF i przeznaczony jest wyłącznie dla gości 

oraz uczestników zajęć i wydarzeń organizowanych przez WKF. 

13. Uprasza się o niewprowadzanie zwierząt. 
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MONITORING WIZYJNY 

§ 2 

1. W celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Instytucji oraz wokół niego, a także w celu 

zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), wprowadza się monitoring wizyjny w części 

publicznej Instytucji, w części administracyjnej, ciągach komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych 

polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym 

2. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 1. 

3. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do 

przetwarzania zawartych tam danych. 

4. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca od rejestracji, po 

upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

5. Pracownik, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu 

do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 

przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ, SALI 

LUSTRZANEJ/WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH 

§ 3 

1. Sala koncertowo-widowiskowa i sala lustrzana/wielofunkcyjna są obiektami użyteczności publicznej i 

służą celom upowszechniania kultury w zakresie wydarzeń artystycznych i scenicznych, do których jest 

przygotowana i wyposażona. 

1.1. Sala może również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez okolicznościowych i o innym 

charakterze, po uzyskaniu zgody dyrektora WKF. 

2. Uczestnicy zajęć WKF mogą korzystać z sal i pracowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna/instruktora 

lub organizatora. 

3. Udostępnienie sali najemcy następuje na podstawie umowy zawartej z dyrektorem oraz po podpisaniu 

protokołu przekazania. 

4. Od momentu podpisania protokołu przekazania sali oraz wyposażenia, w tym sprzętu estradowego, 

wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/widzów ponosi najemca/organizator. 

5. Za korzystanie z sali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez 

dyrektora WKF. 

 

ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZIE 

§ 4 

1. Zakupienie biletu lub wejście do WKF na wydarzenie o charakterze bezpłatnym jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. 

3. Miejsca na sali są numerowane. 

4. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie 

przed rozpoczęciem imprezy. 

5. Podczas imprezy organizowanej przez WKF zabrania się: 

5.1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu, dźwięku bez zgody organizatora 

5.2. zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu czy imprezy. 

W przypadku złamania z któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową 

koniecznością opuszczenia WKF, bez możliwości ubiegania się o zwrot za zakupiony bilet/wejściówkę. 
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6. Szatnia jest bezpłatna i dozorowana podczas imprez organizowanych przez WKF (w przypadku 

organizatora zewnętrznego, obsługa szatni jest po stronie wynajmującego salę). 

7. Rezerwacji biletów na imprezę można dokonywać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

8. Cena biletu jest zmienna w zależności od proponowanego wydarzenia. 

9. Zabrania się wnoszenia butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź 

twardego materiału, z wyjątkiem napojów w plastikowych lub kartonowych opakowaniach po 

otrzymaniu stosownej zgody. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SALI WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ I 

LUSTRZANEJ/WIELOFUNKCYJNEJ ORAZ PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH 

§ 5 

1. Każdy kto przebywa w sali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym. 

2. Obowiązkiem osób korzystających z sal jest: 

a) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia, 

b) Przestrzegania przepisów BHP, Ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych. 

3. Na terenie WKF wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) Przebywania widzów w czasie prowadzonych prób i zajęć; 

b) Wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków 

odurzających; 

c) Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (zaplecze sceny, garderoby); 

d) Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych; 

e) Stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo; 

f) Używania jakichkolwiek źródeł ognia; 

g) Zaśmiecania sal i przyległych pomieszczeń. 

4. W razie odwołania płatnego wydarzenia kulturalnego organizowanego przez WKF, uczestnikowi 

przysługuje zwrot w wysokości zakupionego biletu, co wyczerpuje wszelkie inne roszczenia ze strony 

uczestnika. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCE Z EPIDEMII KORONAWIRUSA 

§ 6 

1. Zasady bezpieczeństwa dotyczące zakresu funkcjonowania i zasad organizacji pracy w instytucji w 

obecnym reżimie sanitarnym, zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i dotyczą 

funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury oraz organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii w Polsce. Procedury wdrożone przez WKF dostępne są w 

sekretariacie WKF, na stronie www.wkformaty.pl/covid 

2. Każda osoba wchodząca do WK FORMATY, w tym pracownicy, interesanci, uczestnicy, kurierzy, 

obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem, umieszczonym przy wejściu do budynku. 

3. Każda osoba przebywająca na terenie WKF musi zakrywać usta i nos oraz zachowywać dystans 

społeczny. 

4. Każdy uczestnik powinien zapoznać się i zastosować do aktualnie obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa oraz ustalonych procedur, o których zostanie poinformowany przez pracowników 

WKF (np. podpisać wymagane przepisami prawa oświadczenie/zgody). Procedury dostępne są pod 

adresem www.wkformaty.pl/covid  

5. Z oferty WKF mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w których otoczeniu nie ma osób objętych 

kwarantanną.  

6. Osoby wchodzące na teren WKF mogą podlegać wyrywkowemu badaniu temperatury termometrem 

bezdotykowym, na które się zgadzają. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, tj. 

http://www.wkformaty.pl/covid
http://www.wkformaty.pl/covid
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równej lub wyższej niż 37,5*C oraz jakichkolwiek objawów chorobowych katar, kaszel – rodzic/opiekun 

zobowiązany jest odebrać dziecko w jak najkrótszym czasie. Do tego momentu uczestnik będzie 

przebywał w izolacji, w odrębnym pomieszczeniu. 

7. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia rodziców/opiekunów do sali zajęć. 

8. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po ich 

zakończeniu. 

9. W budynku nie mogą przebywać osoby trzecie, niekorzystające z oferty WK FORMATY. 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH 

§ 7 

1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń scenicznych zobowiązani są do jego używania zgodnie z 

przeznaczeniem oraz zasadami BHP i Ppoż. 

2. WKF nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu oraz urządzeń nie 

stanowiących jego własności. 

3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić pracownika WKF. 

 

 

DO OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA IMPREZY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI 

§ 8 

1. Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, organizator ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku. 

2. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem 

imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy. 

3. Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób 

zamierzających wnieść na teren WKF przedmioty niebezpieczne. 

4. Usuwanie z terenu sal osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie 

dla życia lub zdrowia uczestników imprezy. 

5. Niezwłocznie podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia 

uczestników imprezy oraz niszczenia mienia WKF. 

6. Zapewnienie drożności wejść i wyjść z sal. 

7. Niezwłocznie poinformowanie dyrektora WKF o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania 

imprezy lub w związku z imprezą. 

8. Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń oraz w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. 

§ 9 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej 

przekazuję następujące informacje: 

1.1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORa: Administratorem Państwa danych osobowych jest  Wrocławski Klub 

Formaty  ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław 

1.2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z Administratorem Danych można się skontaktować w 

następujący sposób:  
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• listownie na adres: Samborska 3-5, 54-615 Wrocław 

• poprzez e-mail: iod@wkformaty.pl 

• telefonicznie:  +48 71 789 33 20 

1.3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności 

w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: 

a)  poprzez e-mail: iod@wkformaty.pl lub iod@prudenspdp.pl  

b)  listownie : Samborska 3-5, 54-615 Wrocław 

1.4. PODSTAWA PRZETWARZANIA: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  

• w przypadku danych zwykłych: 

art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej  w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora. 

• w przypadku danych szczególnej kategorii : 

art. 9 ust. 2 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 

wyrażenia zgody, 

art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. gdy przetwarzanie danych jest  konieczne ze względu na istotny interes publiczny w 

dziedzinie zdrowia publicznego. 

1.5. Powyższe podstawy prawne uprawniają Administratora Danych do : 

• przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na 

temat obowiązkowi poddania się kwarantannie, informacji o stanie zdrowia uczestników wydarzeń 

artystycznych/spektakli, 

• uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w 

zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 

• udostępniania danych osobowych uprawnionym organom i instytucjom. 

1.6. CEL PRZETWARZANIA  

• Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 

• ochrona zdrowia i życia osób, których dane dotyczą, 

• zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń, pracownikom, współpracownikom Administratora 

Danych. 

1.7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: Dane osobowe przetwarzane będą przez 2 tygodnie lub w prawnie 

uzasadnionych przypadkach do czasu: 

• ustania celu przetwarzania,  

• wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa.  

1.8. ODBIORCY DANYCH: dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym służbom porządkowym, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 

mailto:iod@wkformaty.pl
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1.9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

  Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do treści danych, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania,  

• prawo do wniesienia skargi do PUODO ( adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawne.  

 

1.10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE  

• Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą 

profilowane. 

 

1.11. PODANIE DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może 

spowodować brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach i/lub wejścia na teren WKF. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z sal niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach. 

2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie sal ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które 

wyrządziły. 

3. Pracownicy WKF mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień 

zakazać dalszego korzystania z sal. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad 

przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w salach zobowiązane 

są do podporządkowania się ich nakazom. 

4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w salach po każdych zajęciach. 

5. Klucze do sal mogą pobierać osoby upoważnione. 

6. WKF nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie WKF przedmioty 

wartościowe, dokumenty oraz pieniądze. 

7. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania WKF należy kierować do sekretariatu WKF lub bezpośrednio 

do dyrektora WKF. 

8. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.wkformaty.pl oraz w sekretariacie WKF. 

9. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 

 

 

Dyrektor WKF – Janusz Kamiński 

http://www.wkformaty.pl/

