REGULAMIN IMPREZY KLUBOWEJ BALLANTINE’S PROJEKT KLUB TRUE MUSIC
3 grudnia 2016,
5 piętro Domu Handlowego Vitkac w godzinach 21.00-4.00
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.

Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Wyborowa S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Janikowskiej 23.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a
także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników
Imprezy w związku z otrzymaniem wejściówki na Imprezę.
4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 "Wejściówka" oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, otrzymaną od Organizatora
imprezy w wyniku wysłania zgłoszenia na stronie www.projektklub.pl i otrzymania informacji
zwrotniej w postaci wejściówki elektronicznej, lub w wyniku wygranej w konkursie ogłoszonym
przez Organizatora i otrzymania wejściówki w formie papierowej lub elektronicznej.
 "Teren Imprezy" oznacza teren Domu Handlowego Vitkac przy ulicy Brackiej 9 w Warszawie, lub
inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do
publicznej wiadomości przed Imprezą;
 "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie otrzymanej
wejściówki. Uczestnikiem Imprezy może być tylko osoba pełnoletnia, legitymująca się ważnym
dowodem tożsamości.
II. WEJŚCIÓWKI:
1.

2.
3.

Wejściówkę na imprezę można otrzymać tylko i wyłącznie poprzez wysłanie zgłoszenia za
pośrednictwem strony www.projektklub.pl oraz w wyniku konkursów organizowanych lub zlecanych
przez Organizatora.
Wejściówka ma postać elektroniczną lub papierową i jest generowana indywidualnie dla każdego
zgłoszenia.
Zakazana jest odsprzedaż wejściówek na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny
sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne
oferowanie przeniesienia własności wejściówek, w tym także w charakterze nagród w konkursach,
loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

1.

Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie pełnoletniej posiadającej dowód tożsamości oraz
wejściówkę
2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych powyżej, Organizator ma prawo
odmówić wstępu na Teren Imprezy :
a. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe.

c.
d.
e.

osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
osobie, której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
osobie, której selekcjoner imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę (selekcjoner nie ma
obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu).
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic
informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania
przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub
dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje
prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone
podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów
mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy
przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także
działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na
wypadek pożaru.
b. Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia
ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej
terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie
przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas
Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających
na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. REKLAMACJE:
1.

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Wyborowa S.A.
Ul. Złota 59
00-120 Wyborowa
2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi
listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w
niniejszym rozdziale Regulaminu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.

2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a. na stronie internetowej www.projektklub.pl
b. w siedzibie Organizatora
Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz
ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i/lub Kodeksu Karnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2016r.

