
REGULAMIN KONCERTÓW

Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego "Chopin w sercu Warszawy"

 

I Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy koncerto� w Międzynarodowego Festiwalu 

Pianistycznego "Chopin w sercu Warszawy" organizowanych na terenie Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej Ś&więtej Tro� jcy, kto� rego Organizatorami są Fundacja 

Śztuki Pianistycznej imienia Henryka Neuhausa oraz Towarzystwo im. Fryderyka 

Chopina.

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina jako swo� j wkład w organizację udostępnia 

bezterminowo w celu organizacji koncerto� w chopinowskich fortepian marki 

Yamaha.

2. Osoby, kto� re zdecydowały się na przybycie na teren Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej przy pl. Małachowskiego 1 na oganizowane przez Organizatoro� w 

koncerty, akceptują postanowienia regulaminu oraz zobowiązują się go 

przestrzegac�.

 II Uczestnictwo w koncertach

1. Udział w koncertach jest bezpłatny.

2. Koncerty gło� wne o godzinie 16.00 dostępne są dla oso� b w wieku powyz5ej 10 lat i 

wymagają od słuchaczy umiejętnos�ci zachowania ciszy przez godzinę.

Koncerty dziecięce o godzinie 17.30 nie mają ograniczen�  wiekowych i nie wymagają

od słuchaczy umiejętnos�ci zachowania ciszy podczas koncertu trwającego ok. 30 

minut.

3. Uczestnictwo w koncertach odbywa się na podstawie kolejnos�ci przybycia i zajęcia 

miejsca w przestrzeni koncertowej, kto� ra udostępniana jest przez  Parafię 

Ewangelicko-Augsburską Ś&więtej Tro� jcy nieodpłatnie od godz. 15.30 w dniu 

koncerto� w. Koncerty nie wymagają zapiso� w, nie obowiązują na nie wejs�cio� wki i nie 

ma moz5 liwos�ci rezerwacji miejsc. Organizatorzy zastrzegają prawo do odmowy 

wejs�cia osobom chętnym, jes� li liczba oso� b przebywających wewnątrz przestrzeni 

koncertowej przewyz5sza limity okres� lone względami bezpieczen� stwa. Osoby te 

mogą uczestniczyc� w kolejnym koncercie danego wieczoru, jes�li limity 



bezpieczen� stwa nie zostaną przekroczone.

4. Organizatorzy zastrzegają prawo do odmowy wejs�cia osobom nietrzez�wym, 

będącym pod wpływem s�rodko� w psychoaktywnych lub sprawiającym takie 

wraz5enie oraz osobom zachowującym się niewłas�ciwie, niestosownie lub 

naruszającym zasady wspo� łz5ycia społecznego.

5. Podczas koncerto� w gło� wnych obowiązuje cisza, dlatego przemieszczanie się 

wewnątrz przestrzeni koncertowej lub jej opuszczenie w trakcie trwania koncertu 

moz5 liwe jest wyłącznie pomiędzy utworami.

6. Wejs�cie do przestrzeni koncertowej po rozpoczęciu koncertu gło� wnego moz5 liwe 

jest wyłącznie w czasie przerwy w połowie koncertu, a jes� li ta nie jest przewidziana

w programie danego koncertu – dopiero po jego zakon� czeniu.

7. Koncerty dziecięce odbywają się przy drzwiach otwartych i moz5 liwe jest 

wchodzenie lub opuszczanie przestrzeni koncertowej w dowolnym momencie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania koncertu z przyczyn 

losowych. Jes�li z przyczyn losowych odwołany będzie koncert gło� wny - koncert 

dziecięcy moz5e odbyc� się o planowanej porze pod warunkiem, z5e wydarzenie 

losowe nie jest związane takz5e z nim.

9. Odwołując koncert Organizatorzy nie są zobowiązani do zapłaty zados�c�uczynienia 

ani rekompensaty finansowej.

 III Zasady bezpieczeństwa

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie nalez5ącym do Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Ś&więtej Tro� jcy w Warszawie mają obowiązek stosowac� się do zasad 

bezpieczen� stwa oraz polecen�  oso� b obsługujących koncert, kto� re będą miały 

stosowne identyfikatory.

2. Zabronione jest:

 - wnoszenie na teren koncertu przedmioto� w, kto� re mogą stanowic� zagroz5enie dla 

innych,

 - wnoszenie napojo� w alkoholowych, s�rodko� w odurzających lub substancji 

psychoaktywnych, materiało� w wybuchowych, wyrobo� w pirotechnicznych, 

materiało� w niebezpiecznych pod względem poz5arniczym, jak ro� wniez5  wnoszenie 

opakowan�  szklanych.

- wchodzenie i przebywanie na koncercie osobom, kto� rych ubio� r narusza dobre 



obyczaje, jego elementy są niebezpieczne lub nosi znamiona akcji reklamowej,

- palenie wyrobo� w tytoniowych lub papieroso� w elektronicznych,

- w przestrzeni sakralnej zabronione jest spoz5ywanie napojo� w i jedzenia,

- wnoszenie napojo� w i jedzenia w otwartych opakowaniach (np. kubki z kawą, 

chipsy).

3. Osoby obsługujące koncert mają prawo wyprosic� uczestnika koncertu, jes� li jego 

zachowanie uniemoz5 liwia trwanie lub prawidłowy odbio� r koncertu.

4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla oso� b nieposiadających identyfikatoro� w 

wydanych przez Organizatoro� w: w przestrzen�  sceny, ołtarza, ambony i organo� w, do 

zakrystii, pomieszczen�  technicznych, podziemi oraz innych pomieszczen�  

przeznaczonych do uz5ytku Organizatoro� w i wykonawco� w.

5. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania ołtarza i elemento� w jego wyposaz5enia, 

instrumento� w – fortepianu i organo� w, elemento� w scenografii, wyposaz5enia 

technicznego, aparatury nagłas�niającej oraz os�wietleniowej. 

6. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczen� stwa wszyscy uczestnicy są 

bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do polecen�  oraz uwag całego zespołu 

pracującego przy obsłudze wydarzenia. Obsługa ma prawo wydawac� biez5ące zakazy

w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną. 

7. Bezwzględnie zabrania się opierania, wychylania, stawania, siadania na 

balustradach I i II galerii kos�cioła (I i II pięrto). Ze względo� w bezpieczen� stwa 

zabronione jest takz5e kładzenie na nich jakichkolwiek przedmioto� w.

IV Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć

1. Uczestnicy koncertu decydując się na udział w nim wyraz5ają zgodę na rejestrację 

wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych realizowanych podczas 

koncerto� w przez Organizatoro� w.

2. W trakcie koncerto� w jego słuchaczom wolno wykonywac� zdjęcia, rejestrowac�  

koncert  lub prowadzic� jego transmisję jedynie na urządzeniach ustawionych na tryb 

bezdz�więczny lub niewydających jakiegokolwiek dz�więku (bez względu na jego 

nasilenie) oraz nieemitujących gwałtownego s�wiatła (np. lamp błyskowych) i pod 

bezwzględnym warunkiem nieprzemieszczania się w jakikolwiek sposo� b podczas 

trwania koncertu oraz gdy nagrywanie nie przeszkadza w odbiorze innym słuchaczom 

koncertu (np. nie zasłania, nie narusza przestrzeni osobistej itp.) i nie zagraz5a osobom 

znajdującym się na innych kondygnacjach budynku oraz wykonawcy. Zabronione jest 



uz5ywanie wysięgniko� w na sprzęt nagrywający. Jedynie spełnienie wszystkich 

warunko� w pozwala na rejestrację, fotografowanie lub transmitowanie koncerto� w.

W przeciwnym przypadku takie zachowania są bezwzględnie zabronione. 

Zarejestrowany materiał dz�więkowy nie moz5e słuz5yc� celom komercyjnym w postaci 

wydawnictw płytowych, udostępnianiu na płatnych kanałach internetowych, płatnym 

streamingu itp.

3. Zasady te obowiązują takz5e ekipy radiowe i telewizyjne, kto� re mogą prowadzic� 

rejestrację jedynie na ww. zasadach i po rozpoczęciu koncertu nie będą mogły opus�cic� 

przestrzeni koncertowej ani przemieszczac� się po niej do kon� ca trwania koncertu bez 

względu na prowadzenie rejestracji lub jej brak.

4. W przypadku niezastosowania się do wymogo� w rejestracji, osoby obsługujące 

koncert mogą nakazac� osobie niespełniającej tych wymogo� w przerwanie rejestracji 

lub, w przypadku niezastosowania się do polecen� , wyprosic� tę osobę z terenu koncertu 

lub/i odmo� wic� jej wejs�cia na kolejne koncerty.


