REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Na obiekt mają prawo wstępu tylko osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny dokument
uprawniający do przebywania na obiekcie. Widzowie zobowiązani są zajmować tylko te miejsca w
sektorach, na który mają wykupiony bilet.
3. Program przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych. Osoby, które ukończyły 16. rok życia mogą
wziąć udział w wydarzeniu za pisemną zgodą rodziców.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy
5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników
służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
7. Spożywanie alkoholu do 3,5 % dozwolone jest na terenie imprezy tylko w miejscach do tego
wyznaczonych. Zabronione jest wnoszenie alkoholu na teren imprezy.
8. Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone.
9. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i
służby porządkowej organizatora.
10. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej
uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w
ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
11. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory
mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 regulaminu.
12. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 6 regulaminu,
odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 11 a-b regulaminu oraz osoby, wobec
których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
13. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub
zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
14. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji
15. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, itp.
udziela służba informacyjna organizatora.
16. Organizator ze względu na uzasadnione warunki techniczne obiektu, w którym organizowana jest
impreza lub inne nieprzewidziane zmiany wynikające z organizacji imprezy ma prawo w trakcie
prowadzonej sprzedaży do zmiany ustawienia planu widowni oraz odpowiadającej jej numeracji. W tym
przypadku poprzez współpracujące z nim portale biletowe ma obowiązek poinformować o tym fakcie
klientów oraz zaproponować im bilety w tej samej strefie cenowej lub po braku akceptacji ze strony
klienta zwrócić mu 100 % wartości zakupionych biletów.

17. Uprasza się osoby kupujące bilety do składania przemyślanych zamówień, gdyż zwroty i zamiany
biletów nie są możliwe. Wyjątkami są sytuacje, kiedy wydarzenie zostało odwołane bądź nastąpiła
zmiana terminu.
18. W przypadku zwrotów zwracane są jedynie koszty nominalne biletów, bez kosztów obsługi. W celu
realizacji zwrotu należy kontaktować się z punktem, w którym bilety zostały zakupione.
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ W OKRESIE EPIDEMII
WIRUSA SARS – COV-2
1. Wstęp na wydarzenie możliwy wyłącznie w maseczce ochronnej.
2. Uczestnik powinien we własnym zakresie wyposażyć się w środki ochrony osobistej (maseczka,
płyn/żel do dezynfekcji rąk)
3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, lub
wcześniej drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną, oraz nie
przebywa na kwarantannie, lub nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu tym
wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora, przez okres 14 dni od
zakończenia imprezy, oraz umożliwia Organizatorowi udostępnienie swoich danych Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym wydarzenia.
4. Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego przestrzegania zasad logistyki i bezpieczeństwa
obowiązującego na terenie wydarzenia oraz stosowania się do wszelkich uwag i wytycznych
Organizatora oraz osób dbających o bezpieczeństwo przed, w trakcie i po wydarzeniu.
5. Uczestników uprasza się o zachowanie bezpiecznej odległości 2 m w kolejce.
6. Uczestnik powinien bezwzględnie stosować się do wytycznych związanych z epidemią wirusa SarsCoV- 2 w Polsce, które zawarte zostały w regulaminie i są dostępne na stronie Organizatora.
7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
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