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REGULAMIN 

STREFY WOLNEGO ARTYSTY 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora „Strefy Wolnego Artysty” – Centrum 

Kultury w Mielnie ul. Bolesława Chrobrego 45; 76-032 Mielno - zwanego dalej ,,CKM”. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób zamierzających prezentować swoją 

twórczość, które w wyznaczonym czasie tj. w soboty i niedzielę w godz. 9:00-22:00                 

od 01.06.2023 r. do 30.09.2023 r. będą przebywały na terenie deptaka, na którym 

wyznaczona jest „Strefa Wolnego Artysty”. 

3. Przez występy artystów ulicznych rozumie się wyłącznie prezentacje twórczości artystów 

lub zespołów artystów (muzycznych, tanecznych, teatralnych, cyrkowych), nie będące 

bezpośrednią formą sprzedaży, stanowiące efekt pracy określonego warsztatu 

artystycznego, którego podstawową cechą jest wartościowe, indywidualne, kreatywne               

i niepowtarzalne działanie twórcze. 

4. Nie dopuszcza się prezentacji twórczości o charakterze politycznym, wulgarnym, 

czy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, bądź naruszających dobra 

osobiste, uczucia religijne itp. 

5. Nie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna miejsca. Artyści ustawiają się                      

w miejscu do tego przeznaczonym bezpłatnie w czasie określonym w punkcie                           

2 niniejszego Regulaminu. 

6. Prezentacja swojej twórczości w wyznaczonym przez CKM miejscu jest równoznaczna                   

z akceptacją obowiązującego Regulaminu, którego zapisów artysta jest zobowiązany 

bezwzględnie przestrzegać. 

7. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających o poziomie hałasu 

wyższym niż 65dB. 

8. Zabrania się ustawiania małej architektury tj. namiotów, straganów oraz pojazdów 

silnikowych itp. 

9. Artysta ponosi wszelką odpowiedzialność wobec CKM za szkody spowodowane przez 

artystę i osoby działające na jego zlecenie. 

10. Na terenie deptaka obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdami samochodowymi.  

11. CKM nie udostępnia podłączenia do prądu, a artysta odpowiada za utrzymanie ładu                       

i porządku terenu w trakcie i uprzątnięcie po zakończeniu swoich działań artystycznych. 
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12. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie prezentacji na terenie: 

a) niebezpiecznych przedmiotów, 

b) wyrobów pirotechnicznych, 

c) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

d) napojów alkoholowych, 

e) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

13. CKM może odmówić wstępu na teren Strefy Wolnego Artysty oraz przebywania na niej 

osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych i podobnie działających środków, 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki 

lub substancje, 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa, 

d) nie przestrzegającym zaleceń ze względu na obowiązujące przepisu dotyczące 

bezpieczeństwa epidemiologicznego bądź nie spełniających wymogów do działań 

artystycznych opisanych w niniejszym Regulaminie. 

14. Artyści oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Strefy zobowiązane                     

są stosować się do poleceń CKM oraz służb miejskich i przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności związanych z trwającym stanem epidemii. 

15. CKM zastrzega sobie prawo zajęcia terenu Strefy Wolnego Artysty lub zmiany programu 

artysty pod względem czasowym z uzasadnionych powodów, np. organizacji własnej 

imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Artysta zobligowany jest                             

do sprawdzenia, przed chęcią zajęcia terenu Strefy, kalendarza imprez Mieleńskiego Lata 

Artystycznego umieszczonego na stronie www.ckm.mielno.pl. 

16. W przypadku niestosowania się do powyższych punków regulaminu, CKM odmówi 

uczestnikowi korzystania ze Strefy Wolnego Artysty. 

17. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Strefy lub przebywania na nim lub 

osobom usuniętym z terenu Strefy, zgodnie z Regulaminem nie przysługują żadne 

roszczenia. 

 


