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Regulamin 

Warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez 

Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy  

 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady uczestnictwa w 

wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I. J. 

Paderewskiego w Bydgoszczy. 

2. Regulamin wprowadza się̨ w celu określenia zasad uczestnictwa w wydarzeniach 

organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. 

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu zwanym Koncertem jest równoznaczne z akceptacją 

poniższego Regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

§2 

1. Bilety na koncerty organizowane przez Filharmonię Pomorską im. I. J. 

Paderewskiego w Bydgoszczy można zakupić drogą elektroniczną (serwis Bilety24.pl) 

lub w kasie Filharmonii Pomorskiej.  

2. Bilet podlega weryfikacji przed wejściem na Koncert, po odczytaniu kodu nie ma 

możliwości ponownego wykorzystania biletu. 

3. Podczas Koncertów obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania 

dźwięku.  

4. W sali koncertowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów. 

5. Pracownik obsługi koncertów Filharmonii Pomorskiej ma prawo odmówić wejścia 

do budynku osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.   

§ 3 

1. Uczestnik Koncertu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących 

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy zasad porządkowych,  

a także do stosowania się do wytycznych przekazywanych przez pracowników 

Filharmonii Pomorskiej. 

2. Pracownicy Filharmonii Pomorskiej są uprawnieni do odmowy uczestnictwa 

w Koncercie osobie, która nie przestrzega regulaminu, jego zasad i wytycznych. 

W takim przypadku opłata za bilet nie podlega zwrotowi. 
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§4 

1. W czasie przebywania w Filharmonii Pomorskiej, zaleca się: 

a) zachowywania szczególnej ostrożności; 

b) dezynfekcji dłoni - płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do Filharmonii 

Pomorskiej; 

c) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka), zapewnionymi 

we własnym zakresie; 

d) dezynfekcji dłoni mydłem antybakteryjnym w przypadku korzystania z toalet;  

e) przestrzegania wytycznych i informacji przekazywanych przez pracowników 

Filharmonii Pomorskiej. 

§5 

1. Podczas zwiedzania ekspozycji dzieł sztuki w Filharmonii Pomorskiej rekomenduje 

się zachowywanie bezpiecznej odległości. 

2. Uczestnik Koncertu ma obowiązek respektowania zasad poruszania się w obiekcie, 

oraz wskazań obsługi Filharmonii Pomorskiej. 

§6 

1. Zaleca się przybycie do Filharmonii Pomorskiej odpowiednio wcześniej. Prosimy 

o zajmowanie miejsc w sali koncertowej najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem 

koncertu. Spóźnieni Melomani będą mogli zająć miejsca wskazane przez obsługę 

Filharmonii Pomorskiej. 

2. Zasady uczestnictwa w Koncercie lub przebywania na terenie Filharmonii 

Pomorskiej mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie; w przypadku 

zmian odpowiednie informacje będą aktualizowane na stronie internetowej 

Filharmonii Pomorskiej. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 marca 2022 r. i pozostaje w mocy 

do odwołania. 


