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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44./2014 
Dyrektora Naczelnego WMF  

z dnia 9 grudnia 2014 roku. 
 
 

Regulamin Widowni 
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie 

im. Feliksa Nowowiejskiego 
 

§ 1 
Widzowie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie (zwanej dalej Filharmonią) zobowiązani są 
do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 
 

§ 2 
Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują Widzów w budynku 
Filharmonii. 
 

§ 3 
1.Widzowie mogą skorzystać z bezpłatnej i dozorowanej szatni. 
2.Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (w tym za rzeczy wartościowe oraz dokumenty) 
pozostawione w szatni. 
3.Przedmioty nie odebrane przez Widzów pozostawione będą do odbioru w portierni i przechowywane 
przez okres 1 miesiąca a następnie zostaną przekazane do Biura rzeczy znalezionych. 
4.W przypadku zgubienia „numerka” Widz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł. 
 

§ 4 
1.Widzowie zobowiązani są przechowywać bilet, wejściówkę lub zaproszenie (zwane dalej biletem) w 
trakcie całego wydarzenia. 
2.Wstęp na widownię Filharmonii możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu podczas 
kontroli przez Obsługę Widowni. Kontrola może być przeprowadzona powtórnie. 
3.Obsługa Widowni podczas kontroli może poprosić o okazanie dokumentu uprawniającego do zniżek, 
z których Widz skorzystał w trakcie zakupu biletu. 
 

§ 5 
1.Widzowie spóźnieni z chwilą rozpoczęcia wydarzenia zobowiązani są zająć miejsca wskazane przez 
Obsługę Widowni. Zajęcia wykupionego miejsca będzie możliwe w czasie przerwy. 
2.W przypadku, gdy nie jest możliwe wprowadzenie Widza na salę bez zakłócenia wydarzenia, 
wówczas Widz zobowiązany jest wstrzymać się z wejściem na widownię do przerwy w wydarzeniu. 
Ocena co do możliwości wprowadzenia Widza bez zakłócenia wydarzenia należy do Obsługi 
Widowni. 
3.W przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w ust 1 i 2 Widzom nie przysługuje prawo do zwrotu 
pieniędzy za bilet w żadnym zakresie. 
 

§ 6 
1.Małoletni w wieku do ukończenia 18 roku życia mogą przebywać na terenie Filharmonii jedynie pod 
opieką osoby pełnoletniej. Osoba dorosła ponosi pełną odpowiedzialność za małoletniego nad którym 
sprawuje pieczę, w tym za szkody w mieniu wyrządzone działaniem małoletniego osobom trzecim. 
2.Uczniowie małoletni mogą przebywać w Filharmonii tylko pod nadzorem uprawnionego 
nauczyciela lub uprawnionego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i za jej 
bezpieczeństwo. 
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§ 7 

Zabrania się wnoszenia na teren Filharmonii przedmiotów niebezpiecznych mogących stanowić 
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Widzów, Pracowników lub budynku Filharmonii. 
 

§ 8 
W Filharmonii zabrania się: 
1.dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez uprzedniej pisemnej zgody osób 
uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Filharmonii; 
2.korzystania z telefonów komórkowych poza foyer; 
3.spożywania alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów itp.; 
4.głośnego zachowania; 
5.wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów; 
6.przebywania w Filharmonii w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź 
psychotropowych; 
7.spożywania posiłków poza miejscami do tego przeznaczonymi; 
8.zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników 
Filharmonii; 
9.zaśmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczeń; 
10.niszczenie urządzeń i wyposażenia Filharmonii; 
11.wprowadzania zwierząt; 
12.wchodzenie do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu; 
13.użytkowanie sprzętu i urządzeń, będących na wyposażeniu Filharmonii w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem lub mogącym powodować zagrożenie (np. zjeżdżanie po poręczy, przechodzenie za 
bariery ochronne, przeciążanie dźwigów, bieganie po holach itp.) 
 

§ 9 
Na wydarzenia w Filharmonii zabrania się wstępu: 
1.osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź psychotropowych; 
2.osobom, których zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i postanowieniami niniejszego 
regulaminu. 

§ 10 
Po zakończeniu wydarzenia Widz zobowiązany jest do pozostawienia na swoim miejscu na widowni 
porządku oraz czystości. 

§ 11 
Widzowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń oraz zaleceń personelu Filharmonii, a także 
do poleceń rozgłaszanych za pomocą Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w szczególności w 
zakresie przestrzegania przepisów bhp, ppoż (w tym w sprawach ewakuacji) oraz porządkowych 
określonych osobnymi przepisami. 

§ 12 
1.Widzowie naruszający postanowienia niniejszego regulaminu, bądź nie stosujący się do poleceń 
personelu Filharmonii zostaną wezwani do opuszczenia terenu Filharmonii. W przypadku nie 
zastosowania się do poleceń personelu zostaną wezwane służby porządkowe. 
2.Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie Filharmonii 
przedmioty. 
3.Osoby, które spowodowały straty dla Filharmonii ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 
 

§ 13 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 


